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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قُ ِّدمت إىل قسم ِّ
الدراسات اإلسالمية ابجلامعة
ختصص علوم القرآن  ,ومتت مناقشتها
الوطنية ابليمن  ,لنيل درجة املاجستري يف ُّ
يف يوم  1252/11/52هـ .
ختصص علوم القرآن  ,بتقدير( :ممتاز) مع
وانل الباحث هبا درجة املاجستري يف ُّ
مرتبة الشَّرف.
مكونة من أصحاب الفضيلة:
وكانت جلنة املناقشة َّ
الو َشلي ـ مشرفا ورئيسا
1ـ أ.د.عبد هللا بن قاسم َ
أستاذ الفقه املقارن جبامعة صنعاء
5ـ أ.د.عبد احلق بن عبد الدائم القاضي ـ عضوا
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة صنعاء
3ـ د.عبد بن حممد َّ
الذراعي ـ عضوا رئيس قسم القرآن وعلوم جبامعة صنعاء
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تقدمي

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ,أكـرم عبـادا املـنيمنهل اب ـدل والتَّوفيـق ,وأنعـم علـيهم ارسـال
أعزهم بدينه احلق الذي يُ ُّ
ذل من دان به وألتزمه ,وشرفهم بكتابه الـذي
الرسل مبشرين ومنذرين ,و َّ
ال أيتيــه الباطــل مــن بــهل يديــه وال مــن هلفــه ,فرعلــه هــدل ونــورا ورمحــة وفرقــاان وروح ـا وموعظــة
احلق كلُّه ,جعله بالغا وحرة على مجيع اخللق.
وشفاء ,فهو أحسن احلديث ,وهو ُّ
فهـو عظـيم لعظمـة َمـن تكلَّـم بــه ,وعظـيم ملكانـة َمـن نـزل بـه ,وعظــيم ملقـام وشـأن مـن أنـزل عليــه,
وحرمـة املكـان الـذي نـزل فيـه.
وعظيم خلرييَّة من هوطبوا به ,وعظيم لفضل َّ
الزمن الـذي نـزل فيـهُ ,
فهو عظيم بتشريعاته الشاملة ,وعظيم يف مقاصـدا َّ
احلقـة ,وعظـيم يف ثريـريا وأريـرا ,وعظـيم يف ل تـه
وأسلوبه ,فيه الكمال املطلق؛ ألنه نزل من عند هللا الكامل املطلـق ,فللَّـه احلمـد واملنَّـة ولـه الشُّـكر
واإلنعام.
وأشــهد أن ال إلــه إالَّ هللا وحــدا ال ش ـريو لــه ذو العظمــة واجلــالل ,وذو العـ َّـزة واجل ـ وت والقهــر
ول احلمد والثَّناء.
والكمال ,فهو وحدا املعبود ,وهو وحدا املطاع ,وهو وحدا ُّ
وأشهد َّ
وفضـله علـى كثـري مـن
ومن أعال هللا مكانته ,وأعطاا الوسيلةَّ ,
أن حممدا عبد هللا ورسولهَ ,
َ
ويذذل َْذ َذا و ََْ ذ َرََ َْذذل مك َا ذ َ
هلقــه ,وجعلــه اخلــال لرســله ,واملُنـ َّـزل عليــهَ { :وَك ذ َلل َ و ََو َي َْذاَذذل يَلََْ ذ َ م ْ
َ َ
َ
َ
شلء َْا َعب َ
لب َوََل ََ
لد ََ َويَنَّ َ لَتَذ َه َذدي
تَ َد َي َْل الَكتَ م
اْلميَل من َولَك َا َج َعلَاَلهم نموْا نَذ َهدي بَه َْ َا نَ َ م َ َ

صر ٍ
َ َ
اط مْ َستَ َق ٍْم}] :الشورل{,[25 :يَ َّن َه َلا الَ مق َرَآ َن
ي ََل َ
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َ َ َ
شذذر الَمذ َذيَْاََ الَّذ َذليا يذعملمذذو َن َّ َ
َ
ذلَ َ
لً و ََّن َ ذم َذم و ََجذ ْذرا َكبَ ذ ْا}
يَذ َهذذدي للَّذ َذَ هذ َذَ وَََ ذ َذو مِّ َويمذبَ م م م َ
الْذ َ
َ ََ َ

]اإلسراء ,[9 :صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم احسان إىل يوم ِّ
الدين.
َ
وبعد:
فإن هلل على عبادا نفحات ,وهريات ,وبركات ِّ
يقدرها هللا حهل يشاء ,وملن يشاء ,ويف ِّ
َّ
أي وقت
و ِّ
أي زمــانَّ ,
الرمحانيــة ,عنــدما تكــون هدايــة
الرابنيــة واخل ـريات وال كــات َّ
وإن مــن أعظــم النَّفحــات َّ
وتوفيقـا يف ســلوا الطَّاعــات ,واألعمــال الصــاحلات؛ هاصــة األعمــال الــة ــا ــة الـ َّـدوام ,وصــفة
البقــاء ,واســتمرار العائــد مــن األجــر والثَّـواب ,وحتظــى برضــا الــرب ومباركتــه ,ويف احلــديث« :يذا
ْلً ابا آدِّ انقطع عملمه يَلَّ ْا ثالث » ...وفيه« :وو علم يماتفع به» متفق عليه.
أي علــم أعظــم عنــد هللا وأكثــر وزان وريقــال مــن العلــم
أي شــيء أعظــم يف مي ـزان هللا مــن العلــم ,و ُّ
و ُّ
الذي كون متعلَّقة ابهلل ,وله صلة بذات هللا وصفته مثل القرآن العظيم.
فاالشــت ال ابلقــرآن ,وهدمــة القــرآن ,والتَّعريــب بــه ,ونشــرا ,وحتبيبــه إىل النُّفــو  ,وتشــويق األف ــدة
إليــه ,والتَّبصــري بــه ,ولفــت األنظــار إليــه ,واإلابنــة عــن حقائقــه وفضــله وفضــائله وعظمتــه ,وإقامــة
احلرــة بــه علــى ا ه ـرين ,ملــن أفضــل مــا يُشــت ل بــه ,وتُنفــق فيــه األوقــات ,وتُبــذل فيــه األم ـوال,
ضحى فيه ابملهج وبكل ما هو أغلى وأنفس.
ويُ َّ
َّ
وإن مـن ُحسـن حـ ِّ العبـد املــنيمن أن نـد نفسـه مشـدودا ومنــدفعا ملثـل هـذا األعمـال ,وراغبـا يف
السـ ـلوا ويُـ ـ َذلَّل ل ــه
السـ ـبق واملس ــابقة ,واإلقب ــال واملس ــارعة ,ويـُيَ ِّسـ ـر ل ــه ه ــذا ُّ
أن يك ــون ل ــه فيه ــا َّ
الصعاب ,فريكب أسنَّتها ويعلو سنامها,
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فيخ ــومل املع ــامع؛ ليص ــل إىل العم ــق ال ــذي ق ــق ب ــه الرس ــوح يف العل ــم ,ويق ــهل اإل ــان ,وحلي ــة
التقــول ,وصــفات عبــاد الــرمحن العــاملهل للصــاحلات .ويكــرم ابالنتســاب إىل أفضــل أهــل (أهــل
القرآن).
َّ
وإن مــن توفيــق هللا  ألهينــا الفاضــل ,فضــيلة الشــيب :حممــود بــن أمحــد بــن صــا الدوســري,
الراغب ,والباحث اجلاد ,وصاحب ا َّمة العالية ,والطَّمـو يف اخلـري الرائـد ,أن وجـد
طالب العلم َّ
نفسه مشدودا ومندفعا وهو ِّ
صل العلم ,ويريد االرتقاء يف رتبـه ,والوصـول بـه إىل مراتبـه ,إىل أن
ُ
َ
يكـون ثثـه املختـار ,لنيـل أحــد رتـب العلـم املعاصـرة ,وهــي درجـة املاجسـتري ,أن يكـون يف هدمــة
القرآن والنَّصيحة له ,املتمثِّل يف الكشب عن وجوا عظمته ,واستخراج كنوزا واسـتنبا أحكامـه,
والذي ُح ِّدد موضوعه بـ(عظمة القرآن الكرمي).
وإن من حسن ِّ
الشرف أن أُشرف على إعداد هذا ِّ
َّ
الرسالة ,وأُاتبع سريها
حظي أيضا أن كان ل َّ
الرشــيق ,ومظهرهــا
حــأ أوفــت كمــا يراهــا القــار بــهل يديــه ,وقــد هــرت ِّثُلَّتهــا اجلميلــة ,و َ تهــا َّ
َّ
اجلذاب اجلميل ,وقد ُح ِّك َمـت مـن علمـاءَ أفاضـل وأسـاتذة أجـالء ,ودكـاترة أصـحاب اهتصـا
كمه ــم :اس ــتحقا
واقت ــدار ,هـ ـ وا جوهره ــا ,وعرفـ ـوا حقائقه ــا ,وغاص ـوا يف أعماقه ــا ,فك ــان ُح ُ
صــاحبها لالمتيــاز ,متوج ـا مبرتبــة الشــرف والوقــار ,وإنــه حســب ـ بــه أنــه أهــل ــذا الفخــار.
وأســأل هللا أن نعــل ذلــو هــريا لــه ,يعينــه علــى ســعيه الــذي تفـ َّـرغ لــه ,وهــو الـ َّـدعوة إىل هللا,
وهداية اخللق إىل ما بُّه هللا ويرضاا.
ِّ
َّ
ـت مــع الباحــث مــا يقــرب مــن
وإن مــن اإلنصــاف واالع ـلاف ألهــل الفضــل بفضــلهم ,فقــد عشـ ُ
مادة البحث ويرتبها ,وينسق
العامهل وهو نمع َّ
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قمـة,
الرغبـة يف االزددد َّ
فصو ا وأثاريها ومطالبها ,فوجدته وقد اكتسى من العلم ثُلَّة ,وبلـغ مـن َّ
جتشـم ِّ
الصـعاب لبلــوغ أعــال مرتبــة مبتســما راضــيا ال يبــال مبــا يصــيبه مــن وصــب وال نصــب,
ويف ُّ
وكـأ بـه ولسـان حالـه يقــول كمـا قـال موسـى عليــه السـالم لفتـااََ { :ل وَبَ ذ َذر م َي َّذأ وَبَذلمذ َج َََ َمذ َذع

الَب َحريَ َا وَو و ََْ َ
ض ََ مي مقبْل} [الكهب.[61 :
َ َ َ

ولكــن لقــد بلــغ الباحــث مــا اســتهدف ,وقـ َّـرت عين ـه مبــا رأل مــن طــرة طيبــة ,وعمــل هـ ِّـري للحيــاة
واملمــات ,مثَّـلَـه قولُـه « :وو علذذم يماتفذذع بذذه» فأســأل هللا  أن يزيــد أهــاان مــن فضــله ,ويــدمي
عليه نعمة التَّوفيق ,وأن نعل ابطنه هريا من اهرا ,وأن يشركنا معه يف األجـر والثَّـواب ,إنـه ول
ذلو وهو على كل شيء قدير.
وآهر دعواي أن احلمد هلل ِّ
العلي العظيم ,وصلى هللا على
رب العاملهل ,وال حول وال َّقوة إالَّ ابهلل ِّ
حممد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه
الو َشلَ
و.د .عبد هللا با َلسم َ
وستلذ الفقه املقل ن جبلْعة صاعلء
مي مَر يف 1211/11/1هذ
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احلمــد هلل ِّ
رب العــاملهل القائــل يف كتابــه املبــهل{ :يَ ََّ َََنذ مذا نَذ َّْلَاَذذل ال ذ مَل َك َر َويَ ََّ لَذذهم َََذذل َظمو َن}.

السالم َّ
األمتان األكمالن على َهري األانم القائل« :خ كم ْا تعلذم القذرآن وعلمذه»,
و َّ
الصالة و َّ
والقائ ــلَّ « :
وَواْذ ذل ويض ذ مذع ب ذذه آخذ ذريا» .ص ــلى هللا علي ــه وعل ــى آل ــه
ين هللا ير ذذع ذذلا ال مقذ ذرآن ْ
حق تعظيمه.
األطهار وصحابته األهيار الذين نشروا هذا القرآن وعظَّموا َّ
وبعد:
لقــد اطَّلعــت علــى البحــث القــيِّم العظــيم الــذي مــل َعظمتــه مــن عنوانــه «عظمــة القــرآن الكـرمي»
للباح ــث و َّ
الداعي ــة الش ــيب :حمم ــود ب ــن أمح ــد ب ــن ص ــا الدوس ــري ,فوجدت ــه-فع ــال -ا ـ ـا عل ــى
مسمى؛ ألن الذي أنزل القرآن هو العلي العظيم ,والذي نـزل بـه رسـول كـرمي عظـيم ,والـذي أنـزل
َّ
عليه كذلو ذو هلق عظيم ,وإذا وصب هللا تعاىل شي ا أبنه عظيم؛ فهو فو مـا يتص َّـورا البشـر:

َ
َ
ذْم} ]احلرــر :.[87وقــد ُوفِّـق الباحــث يف
{ َولََق ذ َد َآتَذ َْذاَذ َ
ذلَ َس ذ َبذ ْعل ْذ َذا ال ََماَذ َذلر َوالَ مقذ َذرَآ َن ال ََعظذ َ
اهتيارا ملوضوع ثثه حهل َو َج َد فيه ما يُشبع رغبته.
ـرعته
وألن املوضــوع مهــم يتعلَّـق خبدمــة كتــاب هللا تعــاىل ,وال يســت ل عنــه عــا م وال مــتعلِّ مم فقــد شـ َّ
ـتعم بـه الفائـدة ,فقـال لَّ :
إن هـذا هـو هـديف ,وأرجـو
على طبعه ونشرا على أوسـع نطـا ممكـن ل َّ
أن قق هللا ل ما أصبو إليه ,مث طلب م أن أكتب تقريظا للبحـث ,فاعتـذرت إليـه ,فلـم يقبـل
عــذري وأ َّ يف الطَّلــب ,فاســتعنت ابهلل وكتبــت هــذا األســطر ,وهــي قليلــة يف حــق البحــث الــذي
مل عنواان كبريا «عظمة القرآن الكرمي» ,حيث بذل الباحث
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وقرب أبعادا ,أبسـلوب رصـهل سـهل ,ول ـة سـليمة صـحيحة ,وإ
فيه جهدا كبريا فرمع شتاتهَّ ,
أتصـ َّـور أن كـ َّـل مــن قـرأ هــذا البحــث سيشــاطر الـرأي ,وســيث عليــه وعلــى صــاحبه ,كيــب ال
والباحث قد َّ
العظَمة -بفتح العهل والظـاء -ومـا حتمـل يف طيَّاهتـا مـن معـان كثـرية,
حتدث فيه عن َ
وعــن عظمــة القــرآن وثريــريا ,وعــن مظــاهر تلــو العظمــة ودالئلهــا ,وعــن عظمــة أســلوب القــرآن
العامة والتَّفصـيليَّة ,وأمهيَّـة القـرآن يف حيـاة
وعظمة مقاصدا ,وكذا عظمة التَّشريع القرآ وفضائله َّ
تطر إليها الباحث.
املسلمهل وواجبهم حنوا...إىل غري ذلو من املوضوعات العظيمة الة َّ
فنســأل هللا تعــاىل أن ينفعنــا مبــا قـرأان ,وأن ينفــع الباحــث مبــا قـرأ وكتــب ,وأن يكتــب ــذا البحــث
القبول ,وأن نعله يف سرل حسنات الباحث والقار  ,إنه يع جميـب ,وآهـر دعـواان أن احلمـد
هلل ِّ
رب العاملهل.
وكتبه
و.د .عبد اَق با عبد الدائم القلضَ
وستلذ التفس وعلوِّ القرآن جبلْعة صاعلء
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تقريظ

َ
َ
احلمــد هلل ِّ
ذْم}
رب العــاملهل القائــل َ { :ولََق ذ َد َآتَذ َْذاَذ َ
ذلَ َس ذ َبذ ْعل ْذ َذا ال ََماَذ َذلر َوالَ مقذ َذرَآ َن ال ََعظ ذ َ

الس ـالم عل ــى َم ـن أرســله هللا رمحــة للع ــاملهل ,ســيدان حممــد وعلــى آل ــه
]احلرــر .[87 :و َّ
الص ـالة و َّ
سسذكتم بذه لذا تضذلوا بعذدي
ير را َ ْكم ْذل ين َّ
وصحبه وسلم تسليما كثريا ,القائل َ « :م
الس ذملء يَل األ ض » رواا اللمــذي,
وي ذ مدمهل وعظذ مذم ْذذا ارخذذر :كتذذلب هللا يب ذ ممذذدود ْذذا َّ
وصححه األلبا .
َّ
وْل بعد:
لقد طلب م فضيلة األح الشـيب :حممـود بـن أمحـد بـن صـا الدوسـريَّ ,
الداعيـة بـوزارة الشُّـنيون
اإلسالمية ابململكة العربية السعودية أن أكتب له تعريفـا هبـذا الرسـالة املوسـومة ب ـ «عظمـة القـرآن
قدمها –حفظه هللا -لنيـل درجـة املاجسـتري مـن قسـم ِّ
الكرمي» الة َّ
الدراسـات اإلسـالمية ابجلامعـة
الوطنية ابليمن ,وامتثاال لطلبه وحتقيقا لرغبته قمت بذلو.
ابلشـكر اجلزيــل للباحــث علــى هــذا الثِّقــة وحســن الظَّـن يب .والــذي
وال يســع أوال إالَّ أن أتقـ َّـدم ُّ
ساعد على ذلو ويسـر ل األمـر أ قـد شـرفت ابملشـاركة يف جلنـة مناقشـة هـذا الرسـالة ,والـة
وجدهتا من أحسن الرسائل العلمية مضموان وشكال.
إن موضــوع الرســالة مــن أعظــم املواضــيع ,كيــب ال وهــي تتحـ َّـدث عــن شــيء عظــيم وهــو القــرآن
الكرمي ,والذي أُنزل من عظيم وهو هللا .
وتفحصــي ــذا الرســالة ,وجــدت َّ
أن موضــوعها مــن أهــم املواضــيع الــة تتعلَّـق
ومــن هــالل قـراء
ُّ
بعلوم القرآن الكرمي ,والة تاجها املسلم يف
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ـيم يف تشـريعاته,
حياتــه ,كيــب ال وهــي تتحـ َّـدث عــن القــرآن الكــرمي وعظمتــه ,فــالقرآن الكــرمي عظـ م
ـيم يف أحكامــه والعمــل بــه ,عظــيم يف أســلوبه,
ـيم يف قراءتــه وتالوتــه ,عظـ م
عظــيم يف دالالتــه ,عظـ م
عظيم يف ِّ
منزمل من عند عظيم وهو هللا.
كل نواحيه ومشائله؛ ألنه عظيم َّ
م
أن أمهيَّة املوضوع تَنبُ ُع من عنوانه وحمتودتـهِّ ,
واحلقيقة َّ
فالرسـالة تتح َّـدث عـن نفسـها وال حتتـاج إىل
ف هبا.
من يـُ َع ِّر ُ
أما صاحب هذا ِّ
الرسالة فقد برزت شخصيَّته يف:
 -1اهتيــارا ــذا املوضــوع ,فإنَّـه دليـ مـل واضــح علــى قــوة صــلته ابلقــرآن الكــرمي وعلومــه ,وعالمــة
واضحة على حب اخلري لآلهرين ,وحب هدمة كتاب هللا .
الرسالة وموضوعاهتا ِّ
 -5سعة ا ِّطالعه حيث هر هذا جليَّا يف حمتول ِّ
املتعددة.
ِّ -3
الشاهد يف ا دت القرآنية واألحاديـث النبويـة ,وغريمهـا
الدقَّة يف التَّحليل واالستنبا ملواضع َّ
من النُّصو املتعلقة ابلبحث.
 -2جــودة اإلهـراج و ِّ
اللتيــب ,وهــذا كلُّـه يـ ُّ
ـدل علــى اعتنــاء الباحــث ابملوضــوع
الطباعــة والتَّورييــق و َّ
اعتناء كبريا.
فرزاا هللا هريا ,ونفع هللا بعلمه وهبذا ِّ
كل داعية إىل ِّ
كل هري.
الرسالة وأمثا ا ,ووفَّقنا هللا و َّ
وصلَّى هللا وسلَّم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعهل.
كتبه
د .عبده با حممد با يوسف الل اعَ
ئْس َسم القرآن وعلوْه جبلْعة صاعلء
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املقدْة

َّ
إن احلمد هلل حنمدا ونستعينه ونست فرا ,ونعوذ ابهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيِّ ات أعمالنـا ,مـن
مضل له ,ومن يضلل فال هادي له.
يهدا هللا فال َّ
َّ َ
يا
وأشهد أن ال إله إال هللا وحدا ال شريو لـه ,وأشـهد أن حممـدا عبـدا ورسـولهََ { ,ي وَيذ َهذل الذل َ

آ ََْاموا اتَّذ مقوا َّ
اَّللَ َي َّق تمذ َقلتََه َوََل سَموتم َّا يَََّل َووَنَذتم َم مْ َسلَ ممو َن} ]آل عمران.[115 :

سوَ
َ
َّ َ
اي َدةٍ َو َخلَ َق َْ َاذ َهل َزَو َج َهل َوبَ َّ
ث َْ َاذ مه َمل
َّلس اتَّذ مقوا َبَّ مك مم اللي َخلَ َق مك َم ْ َا نَذ َف ٍ َ
{ ََي وَيذ َهل الا م

َ
َج ْلَل َكاَ ا ونَسلء واتَّذ مقوا َّ َّ َ
لِّ يَ َّن َّ
اَّللَ َكل َن َعلََْ مك َم َََْبْل}
لءلمو َن بَه َو َاألَ َ َي َ
َ
ْ َ َْ َ
سَ
اَّللَ اللي تَ َ

]النساء.[1:

َّ َ
يا آ ََْاموا اتَّذ مقوا َّ
ْلَ َح لَ مك َم وَ َع َمللَ مك َم َويَذ َغ َف َر لَ مك َم
اَّللَ َوَمولموا ََذ َوَْل َس َدي ْدا ( )07يم َ
{ ََي وَيذ َهل الل َ
َ
ذمنموبَ مك َم َوَْ َا يم َط َع َّ
ْمل} ]األيْاب.[01-07 :
اَّللَ َوَ مسولَهم َذ َق َد َ َ
لز َذ َوْزا َعظ ْ
أما بعد:
ومهَّْة املوضوع:
َّ
نقص يعليه هو القرآن العظيم ,رو األمة اإلسالمية ,به
يب فيه ,وال َ
إن الكتاب الذي ال ر َ

وعزها ورفعتها ,قال تعاىل خماطبا رسوله حممدا {:وَك َللَ
حياهتا ُّ
َ
َ
لب َوََل ََ
اْلميَل من َولَ َك َا َج َعلَاَلهم نموْا
وَ َْ َرََ َْل مك َا َ تَ َد َي َْل الَكتَ م
َعب َ
لد ََ} ]الشورل .[25 :فالقرآن العظيم رو يبعث احلياة و ِّركها ِّ
وينميها يف القلوب ,ويف
َ
م
ويل
َ و ََو َي َْذاَل يَلََْ َ م ْ
نَذ َه َدي بَ َه َْ َا نَ َ
شلءم

األمة ب ري القرآن َّأمة هامدة ال حياة ا وال وزن وال مقدار.
الواقع العملي املشهود .و َّ

َْ َا
َْ َا
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َّ
وإن حتــوال هــائال وقــع يف األرمل بنــزول هــذا القــرآن العظــيم ,صــارت معــه قافلــة احليــاة علــى هــدل
ونور ,ونشطت مع فررا نفو م لَبَّت نداء هللا تعاىل فأحياها وجعل ا نورا متشي بـه بـهل النـا :

َ
َ
َيَْذ َْذاَلهم َو َج َعلَاَل لَهم نموْا ميََ َشذَ بَ َذه َيف الاَّ َ
س
{و ََوَْ َا َكل َن َْ َْذتْل َأ َ
ذلس َك َم َذا َْاَذلمذهم يف الظلم َمذلً لَ َذْ َ
ٍَ َْ َاذ َهذذل} ]األنعـام .[155 :وبقـي القــرآن للحيـاة بقــاء النُّـور يف الكــون ال يتوقـب َمـ ُّداُ إىل
َِبَذل ٍ
أن يرث هللا األرمل ومن عليها.
الصـادقة مـن بدايتــه إىل تايتـه ,بــل
وقصـة الكـون َّ
والقـرآن العظـيم هــو كتـاب ا دايــة ,ول ـة احليــاةَّ ,
هــو جتديـ مد ملــيالد اإلنســان علــى اهــتالف احلَِّقـب وتـوال األجيــال ,ومــرور الـ ُّـدهور والعصــور ,نــزل
ملخاطبــة ال ـنَّفس البش ـرية واألهــذ بيــدها ,فهــو معهــا آمــرا وانهي ـاُ ,مرشــدا وواعظ ـاُ ,مبشـ ِّـرا ومنــذرا,
حارسـا ومـدافعا ,مصـ ا ومســلِّيا ,معلِّمــا ِّ
وموجهـا ,ــريا وجليسـا ,صــديقا وأنيسـا ,فهــو احليــاة يف
ُ
ُ
ُ
السعادة يف أوجها ,والكمـال يف أ ـى معانيـه ,فلقـد بلـغ ال ايـةَ الـة ال تـدانيها غايـة ,يف
ِّوها ,و َّ
ِّ
السمو ,فما أبدع تراكيبه ,وأروع أساليبه ,وأ ى معانيه.
الرفعة والعلو ,واخللود و ُّ
السماء إىل األرمل
السالم من َّ
يل عليه َّ
والقرآن العظيم كذلو م
قبس من ا دل والنُّور ,نزل به ج ُ
الرســل نبينــا حممــد  , فبلَّ ــه للنَّـا  ,وأذاع أهالقَـه ومثاليَّاتــه يف كـ ِّـل
علــى ســيِّد اخللــق وأشــرف ُّ
ـفحات جديــدةم مشــرقة انضــرة يف اتريــب اإلنســانية ,وكــان ــا مــن وراء
مكــان ,وبــذلو نُشــرت صـ م
ميالد حضارة جديدة.
ذلو ُ
إنَّه ألفا مظ إذا َّ
الزاهرة ,وإذا هي النت فأنفا احلياة ا هرة ,ومأ وعدت
اشتدت فأمواج البحار َّ
من كرم هللا تعاىل جعلت الثُّ ور تضحو يف وجه ال يوب ,وإن أوعدت بعذاب جعلت األلسنة
ش مر
ترعد من ُمحَّى القلوب ,قال هللا تعاىل{ :يَ َّن َه َلا الَ مق َرَآ َن يَذ َه َدي لَلَََّ َه ََ وََذ ََو مِّ َويمذبَ َم
الَم َيَْاَ َّ َ
يا
م َ
َ الل َ
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َن الَّ َليا ََل يذ َيَْاو َن َِب َر َ
يذعملمو َن َّ َ
لَ َ
َج ْرا َكبَ ْا (َ )9وو َّ
لً و َّ
َخ َرةَ وَ َعتَ َد ََ َم َم َع َل ْاِب
َ م م
َن َم َم و َ
الْ َ
ََ َ
َ
ْمل} ]اإلسراء.[11-9 :
وَل ْ
رب العـ َّـزة تبــارا وجـ َّـل يف ُعـالا ,شــاهدا
والقــرآن العظــيم هــو املعرــزة الباقيــة اخلالــدة ,الــة نصــبها ُّ
الرسول العظيم  , ولقد َّ
حتدل هللا به العـا ُكلَّـه إنسـا وجنـا ,فمـا ريبتـوا ـذا
حيَّا انطقا ,بصد َّ
التَّ ِّ
نكوصهم عن جماراة القـرآن
سرل هللا عليهم
حدي ,بل أ هروا عرزا صارها ,وعيَّا بليدا..وقد َّ
َ
ومسايرته يف آفاقه العالية ,حيث قال تعاىلَ{ :م َ لَئَ َا َ َ َ
ذس َوا ََِذا َعلَذن وَ َن ََُتمذوا
اجتَ َم َعذ َاْلنَ م

َِبَاَ َ َه َلا الَ مقرآ َ
ض مه َم لَبَذ َع ٍ
ض ظَ َه ْا} ]اإلسراء.[88 :
َن ََل ََُتمو َن َِبَاَلَ َه َولَ َو َكل َن بَذ َع م
َ
َّ
إن العا ُكلَّه يف حاجة إىل نور القرآن؛ لتُصان كرامةُ اإلنسان الذي صـار يف عصـران هـذا أرهـص
شيء يف دنيا النَّـا  ,العـا يف حاجـة إىل القـرآن ليكـون احل ُّـق والعـدل أساسـا يف معاملـة اإلنسـان
لإلنسان.
وإن أفضل ما يفل فيه العمر ,ويعطي له الكثري من الوقـت دراسـة القـرآن العظـيم ,وهـذا ِّ
َّ
الدراسـة
َُ
ُ
ـب أحيـاان
تتوقب ولن تتوقَّب أبدا اذن هللا تعاىل؛ ألنَّه يُتلى ويكفي أن يُتلى ,لكـن الـذي يتوق ُ
جيل عن جيل ,ويَعُِّّز ان م ويَ ِّذ ُّل آهرون.
هو التطبيق وبه يتباين م
الزمن إىل القرآن؛ ذلو َّأتم ال يستطيعون أن يواجهوا قضاد عصرهم
وما أحوج املسلمهل يف هذا َّ
وزمـاتم إالَّ ابلقــرآن العظــيم ,يعتصـمون بــه يف روابطهــم ,ويقيمـون أحكامــه يف حيــاهتم ,وناهــدون
به أعداءهم ويُصلحون به دنياهم ,ويستقبلون بـه آهـرهتم ,ولقـد اقتضـت ُسـنَّة هللا تعـاىل يف هلقـه
ذلا َاهبَطَذذل َْ َاذ َه ذذل ََ ْْع ذذل
أن يك ــون اتِّب ــاعهم الق ــرآن العظ ــيم س ــببا لنر ــاهتم ,ق ــال هللا تع ــاىلََ{ :ذ َ
ض َع مد ٌّو ََإ َّْل َُتَْذاَّ مكم َْ َمّن مه ْدى َم َا اتَّذبع مه َداي َ َال ي َ
ض مك َم لَبَذ َع ٍ
ضذ َوََل يَ َشذ َقن ()111
بَذ َع م
َ َ
َ ََ
ََ َ
ض َع َا َذ َك َري
َوَْ َا وَ َع َر َ
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ش مرهم يَذ َوَِّ ال ََقَْ َلْ َة وَ َع َمن} ]طه.[152-153 :
ض َا ْكل َوَََن م
ََإ َّن لَهم َْ َعْ َ
شةْ َ
َّ
إن االعتنــاء بدراســة القــرآن الكــرمي ومعرفــة أسـرارا لَ ِّمـن أوجــب الواجبــات علــى مــن يتفـ َّـرغ لدراســة
علومه؛ َّ
ليتمك َن من الكشب عن كنوز عظمته ,وفضائله ,وفضله ,ودالئل إعرازا.
والسيَّما إذا كانت ِّ
الدراسة مرَّكزة ,وكانت جماال ثثيا أكاد يا ,كيب ال وقد ابت يف عداد األمور
امل َسلَّمةَّ :
تشرف بشرف كتاهبـا املن َّـزل ,أو رسـو ا املرسـل ,فكيـب إذا اجتمـع الشَّـرفَان,
أن أيَّةَ أَُّمة ُ
ُ
ُ
فقد وجب البحث ,ووجب اإلتباع.
وقــد كانــت علــوم القــرآن العظــيم وهصائصــه-ومازالــت -مثــار اإلعرــاب ومصــدرا ,مــن عصــر
النُّزول إىل أن يرث هللا األرمل ومن عليها.
ـيعهل علـى هـور كثـري
وال َش َّ
و أن العكوف على هـذا الكنـوز فيمـا ُّ
ـص موضـوعا قرآنيـا َّمـا ,س ُ
ممَّا هفي من أسرار عظمة القرآن الكرمي.
وسبلب اختْل املوضوع:
َّ
إن ممَّا حدا يب إىل اهتيار هذا املوضوع أمورا عديدة وأسبااب كثرية ,كان يف ُم َق ِّد َمتِّها:
 -1هدمةُ كتاب هللا والنَّصيحةُ له ,ملزيد الكشب عن وجوا عظمته ,واستخراج كنوزا ,واستنبا
لعلي أُقَ ِّد ُم ما دم املكتبة القرآنية يف جمال من جماالت علوم القرآن.
أحكامهِّ ,
 -5بيا ُن فَضل هللا تعاىل ِّ
املنزلة.
هصهم أبفضل وأعظم الكتب َّ
ومنَّتِّه على النيب  وأَُّمتِّه ,أبن َّ
 -3تنبيهُ املسلمهل من ال فلة إىل معرفة عظمة القرآن الكـرمي؛ ليستمسـكوا بـه ونتهـدوا يف تعلمـه
وتعليمه وتالوته وحفظه وتدبُّرا والعمل به.
ِّ
الراسخة َّ
متخصصة جتمع
أبن هذا املوضوع يُدر دراسة
 -2القناعةُ َّ
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ِّ
وتلم أشتاته وجزئياته ,وتُع به استقراء وحتليال.
متفرقةُّ ,
َّ -2
إن س ـوادا كبــريا مــن عاملنــا املعاصــر ال ي ـزال يعــي بعيــدا عــن عظمــة القــرآن الكــرمي ,وهــو يف
ِّ
الضاللة إىل ا دل.
أمس احلاجة إليه؛ لينقذا من َّ
ـبرح يف عـرمل كتـبهم ا َّرفـة ,وعقائـدهم الباطلـة,
ظر فيما يبذله أعداء القرآن من تفـنُّن وت ُّ
 -6النَّ ُ
وأهالقهــم الفاســدة ,وقـوانينهم اجلــائرة ,يف قوالــب حديثــة مقبولــة ,ووســائل فنِّيَّـة إعالميــة ,أبفضــل
الطر وأعالها.
ُّ
 -7تصحيح النَّظرة اخلاط ة والقاصـرة الـة ال تليـق ابلقـرآن الكـرمي وعظمتـه ,واالضـطراب يف فهـم
ا دت واألحاديث وا اثر يف هذا الشأن.

الد اسلً السلبقة:

ابلنِّسبة ِّ
للدراسات السابقة ذا املوضوع فحاصل ما اطَّلعت عليه منها ما أي :
 -1عظمة القرآن :ثليب عبد القادر عطا.
 -5عظمة القرآن ودعوته إىل اخلري والكمال :ثليب د .حممد مجعة عبد هللا.
 -3من أسرار عظمة القرآن :ثليب د .سليمان بن حممد الص ري.
 -2جوانب من عظمة القرآن الكرمي :ثليب د .عبد الباري حممد داود.
السور املكية :ثليب أ.د .عاطب قاسم املليري.
 -2تعظيم شأن القرآن يف ُّ
وهذا املنيلفات يف جمملها جيدة ,وال ختلو من فائدة ,إال أنه يملحظ علْهل ْل ُيت:
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الش ـ ـأن يف الكت ــاب
أ -التَّطُّـ ـر ملوض ــوع «عظم ــة الق ــرآن» يف جان ــب م ــن اجلوان ــب ,كم ــا ه ــو َّ
اخلامس.
الشأن يف الكتابهل الثا والثالث.
ب -اإلمجال واالهتصار يف الطَّر  ,كما هو َّ
الشأن يف الكتابهل األول والرابع.
جـ -االستطراد يف أمور ال عالقة ا ابملوضوع ,كما هو َّ
ويملتمس العل مليلفْهل :أب َّتم يقصدوا مجع ُك ِّل ما يتعلَّق بعظمة القرآن.
وبعـ ُـد :فلــم َ ـ ُ موضــوع «عظمــة القــرآن الكــرمي » مبنيلَّـب مســتقل شــامل يتطـ َّـر للموضــوع مــن
ِّ
متخصصة شاملة ,دقيقة متكاملة.
مجيع جوانبه يف دراسة علميَّة
مخطَّة البحث:
لقد سار البحث يف هذا املوضوع يف ِّ
مقدمة ,ومتهيد ,وريالرية أبواب ,وهامتة ,وذلو كما يلي:
* املق مَدْة :وتشتمل على أمهية املوضوع ,وأسباب اهتيارا ,وهطة البحث ومنهره.
* التمهْد.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األوا :تعريب «العظمة» ل ة.
املبحث الالر :ما جاء يف ا دت من ألفاظ العظمة.
املبحث الاللث :ما جاء يف األحاديث من ألفاظ العظمة.
املبحث الرابع :تعريب «القرآن» ل ة واصطالحا.
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البلب األوا
عظمة الدَلئ واملقلصد والتأث

وفيه ريالرية فصول:
الفصل األول :دالئل عظمة القرآن.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األوا :عظمة القرآن كما بيَّنتها آدته احلكيمة.
املبحث الالر :مظاهر عظمة القرآن.
املبحث الاللث :دالئل عظمة القرآن.
املبحث الرابع :عظمة أ اء وأوصاف القرآن.
الفْ الالر :عظمة القرآن يف أسلوبه ومقاصدا.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األوا :عظمة أسلوب القرآن.
املبحث الالر :عظمة مقاصد القرآن.
املبحث الاللث :عظمة التَّشريع القرآ .
املبحث الرابع :عظمة قصص القرآن.
الفصل الثالث :عظمة ثريري القرآن.
وفيه ريالرية مباحث:
املبحث األوا :أمهية َّ
الدعوة ابلقرآن.
املبحث الالر :تطبيقات َّ
الدعوة ابلقرآن.
املبحث الاللث :ثريري القرآن يف استرابة بعض املعاصرين.

البلب الالر
عظمة ضلئ القرآن

وفيه فصالن:
الفصل األول :عظمة الفضائل العامة.

عظمة القرآن الكرمي

55
وفيه ريالرية مباحث:
املبحث األوا :ا دت َّ
الدالة على عظمة فضائل القرآن.
املبحث الالر :األحاديث َّ
الدالة على عظمة فضائل القرآن.
السلب املبيِّنة لعظمة فضائل القرآن.
املبحث الاللث :آاثر َّ
ْلة.
الفْ الالر :عظمة الفضلئ املمَف َّ
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األوا :فضائل استماع القرآن.
املبحث الالر :فضائل تعلُّم القرآن وتعليمه.
املبحث الاللث :فضائل تالوة القرآن.
املبحث الرابع :فضائل حف القرآن.
املبحث اخللْس :فضائل العمل ابلقرآن.

البلب الاللث
ومهَّْة القرآن يف يْلة املسلمَ ويقوَه علْهم

وفيه فصالن:
الفْ األوا :أمهيَّة القرآن يف حياة املسلمهل.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األوا :مكانة القرآن يف حياة املسلمهل.
املبحث الالر :األهداف األساسيَّة للقرآن يف حياة املسلمهل.
املبحث الاللث :منهج القرآن يف إصال املسلمهل.
األمة اإلسالمية.
املبحث الرابع :ا اثر العظيمة للقرآن يف حياة َّ
الفْ الالر :يقوق القرآن علن املسلمَ.
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و ْه ْبحالن:
عامة.
املبحث األوا :حقو َّ
صلة.
املبحث الالر :حقو ُم َف َّ
* اخللسة :وتشتمل على ِّ
أهم نتائج البحثَ ,هتَ َم هللاُ لنا ابحلسل.
* الفه ذذل س :وتش ــتمل عل ــى فه ــار ل،حادي ــث ,وا اثر ,وت ـراجم ل،ع ــالم امل ــلجم ــا ,وريَب ـ ِّ
ـت
املصادر واملراجع ,وا تول.
وقد لَّ استثناء «فهر ا دت»؛ لكثرهتا وامتالء صفحات البحث هبا.
ْاهج البحث:
هل طريقة عملي يف هذا البحث ,وهي كا :
تيسريا على القار الكرمي أُبَـِّ ُ
 -1يس ــري ه ــذا البح ــث عل ــى الطَّريق ــة اَلس ذذتقرائْة يف تتبُّـ ـع ك ــل م ــا ي ــدهل حت ــت مس ـ َّـمى
«عظمة القرآن الكرمي» من ا دت واألحاديـث وأقـوال أهـل العلـم .ويسـري كـذلو علـى
الطريق ــة االس ــتنباطية يف حتلي ــل ا دت واألحادي ــث وس ــائر النص ــو املتعلق ــة مبوض ــوع
البحث.
 -5اإلفادة من املصادر واملراجع القد ة ألصالتها ,وكذلو اللُّروء إىل املصادر احلديثة عند
ُّ
تعذر احلصول على املطلوب من املصادر القد ة.
ويُلحق ابملصادر احلديثة :البحوث واملنيمترات واجملالَّت العلمية املعاصرة ,فاحلكمة ضالَّة املنيمن.
 -3عزو ا دت القرآنية أبرقامها إىل سورها.
الس ـنة ,مــع ذكــر أق ـوال أهــل
 -2خت ـريج األحاديــث وا اثر وعزوه ـا إىل مراجعهــا مــن كتــب ُّ
الصحيحهل أو أحدمها.
العلم يف درجتها ما أمكن ,ما تكن يف َّ
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السـعود»
ـات أ ــاء املصــادر واملراجــع يف ا ــام مبــا اشــتُ ِّهَرت بــه .حنــو« :تفســري أيب ُّ
 -2إريبـ ُ
السليم إىل مزاد القرآن الكرمي» ,و «تفسري ابن كثري» بدال من
بدال من «إرشاد العقل َّ
«تفسري القرآن العظيم» وهكذا ,...مع إريبات االسم احلقيقي واالسم املشهور يف ريَب ِّ
ـت
املصادر واملراجع.
صـ ـلب البح ــث ,مس ــتثنيا
 -6التَّعري ـ ُ
ـب بك ـ ِّـل َعلَـ ـم -يف ا ــام  -عن ــد ورودا َّأول َمـ ـَّرة يف ُ
السـالم؛ ف َّ
الصـحابة رضـي
ـإتم أرف ُـع مـن التَّعريـب هبـم ,وكـذلو َّ
األنبياء واملرسلهل عليهم َّ
هللا عنهم؛ لشهرهتم.
 -7العنايةُ بشرِّ األلفاظ ال ريبة ,أو املصطلحات الواردة يف البحث ما أمكن.
 -8التَّفريــق -يف ا ــام  -بــهل عبــارة( :املصــدر نفســه) ,وبــهل عبــارة( :املصــدر الســابق).
على النحو ا :
أ -إذا أُطلقــت عبــارة( :املصــدر نفســه) فاملقصــود بــذلو :املصــدر األهــري املتكــرر مباشــرة بــدون
فاصل.
ب -إذا أُطلقــت عبــارة( :املصــدر الســابق) فاملقصــود بــذلو :املصــدر قبــل األهــري ,أي بينهمــا
فاصل.
يس ـر هللا ل مــن أجلــه رحلــة علميَّ ـة مباركــة -داهــل اململكــة
ذلكــم هــو َّ
ملخ ـص البحــث ,الــذي َّ
مادته.
وهارجها -است رقت قرابة العام يف مجع َّ
وإِّ إذ أقوم هبذا ِّ
الدراسـة عـن «عظمـة القـرآن الكـرمي» ال َّأدعـي بلـوغ الكمـال؛ َّ
ألن الـنَّقص مـن
ـت – قَـدر املســتطاع -أن أيهــذ هــذا
طبيعــة البشــر ,والكمــال هلل وحــدا ,وإَّنـا حســيب أنَّـ حاولـ ُ
املوضوع مكانة الالَّئق به يف الدراسات القرآنية.
شكر وتقدير:
الشـ ـكر والتَّق ــدير ,والعرف ــان ابجلمي ــل ,لفض ــيلة املش ــرف اجللي ــل,
ويمس ذذعدر :أن أتق ــدم خب ــالص ُّ
الو َشلي -أستاذ
األستاذ الدكتور :عبد هللا بن قاسم َ
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أيل ُجهـداَ يف تـوجيهي وإرشـادي ,حيـث اتبـع مجي َـع مراحـل
الفقه املقارن جبامعة صنعاء ,الَّذي ُ
البحث ِّ
الرغم من مشاغله الكثرية ,وأعماله املتواصلة ,وقد أكرم هـذا
بكل عناية واهتمام ,على َّ
يب الفاضــل يف بيتــه بصــنعاء َّإابن زدر لــه يف بعــض مراحــل البحــث .فر ـزاا هللا هــري اجل ـزاء
َّ
الش ـ ُ
وجعل اجلنَّةَ مثواا.
ابلشـ ـكر اجلزي ــل ,إىل قس ــم ِّ
الدراس ــات اإلس ــالمية ابجلامع ــة
ألتوجـ ـه ُّ
ـنم ه ــذا الفرص ــةَّ :
كم ــا أغت ـ ُ
ومكنت من ِّ
انتسبت إليهاَّ ,
الدراسة فيها.
الوطنية -امل َوقَّرة -الة
ُ
ُ
ويطْذ  ::أن أشـكر ُكـ َّل َمـن َمـ َّد ل يــد العـون واملســاعدة يف هـذا العمـل العلمــي ,ووفَّـر ل مــن
جهدا ووقتـه ,ومـا احترتُـه مـن املصـادر واملراجـع والتَّوجيهـات .فرـزل هللا اجلميـع عـ ِّ ك َّـل هـري.
الصاحلات.
تتم َّ
وما توفيقي إالَّ ابهلل ,عليه توَّكلت ,وإليه أُنيب ,واحلمد هلل الذي بنعمته ُّ
وكتبه:
حممود با ومحد الدوسري
َّ
الشنيون اإلسالمية
الداعية بوزارة ُّ
واألوقاف و َّ
الدعوة واإلرشاد
ابململكة العربية السعودية
Dosary33@hotmail.com
الدمام .ب-5779 :ر.ب31261 :
ُح ِّرر يف 1252/11/2هـ
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التمهْد

و ْه و بعة ْبليث
املبحث األوا :تعريب «العظمة» ل ة.
املبحث الالر :ما جاء يف ا دت من ألفاظ العظمة.
املبحث الاللث :ما جاء يف األحاديث من ألفاظ العظمة.
املبحث الرابع :تعريب «القرآن» ل ة واصطالحا.
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املبحث األوا
تعريف «العظمة» لغة

جاءت لفظة (العظمة) يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما يدل على املقصود:
* قــال ابــن فــار (« :)1العــهل والظــاء واملــيم أصــل واح ـ مد صــحيح يـ ُّ
ـدل علــى كِّ ـ َ وقُـ ـ َّوة»َ « ,وِّم ـ َن
م
الباب العظم ,معروف ,وهو ُِّ ي بذلو لُِّق َّوته ِّ
ِّ
وش َّدتِّه»(.)5
َ ُ
()3
ِّ
ِّ
ظام»(.)2
ظامة ,فهو َعظ ميم ُ
كص َُر ,عظَما َ
وع م
* وَلا الف وز آِبدي َ « :عظُ َمَ ,
وع َ

( )1هو إمام الل ة ا ِّدث أبـو احلسـن أمحـد بـن فـار بـن زكـرد بـن حممـد بـن حبيـب القـزوي  ,املعـروف ابل َّـرازي املـالكي,
كان منا را متكلما ,بصريا ابألدب والفقه املالكي ,من مصنفاته« :معرم مقاييس الل ـة» ,و «اجملمـل» .تـويف سـنة
(392هـ).
«انظر :سري أعالم النبالء ,للذهيب ( .)113/17األعالم ,للزركلي (.»)193/1
( )5معرم مقاييس الل ة ,)582/5( ,مادة« :عظم».
ِّ
ـوي مشــارا يف عـ َّـدة علــوم ,ولــد
( )3هــو حممــد بــن يعقــوب بــن حممــد بــن إب ـراهيم الفــريوز آابدي الشـريازي ,الشــافعي ,ل ـ ُّ
بكازرون من أعمال شرياز سنة (759هـ) ,وله مصنفات كثرية منها« :القامو ا ـي » ,و«بصـائر ذوي التمييـز يف
لطــائب الكتــاب العزيــز» ,و «البل ــة يف ترمجــة أئمــة النحــاة والل ـة» ,و «املرقــاة الوفيــة يف طبقــات احلنفيــة» ,وغريهــا.
تويف بزبيد سنة (1817هـ)« .انظر :معرم املنيلفهل ,عمر رضا كحالة (.»)776/3
( )2القامو ا ي  ,)127 . ( ,مادة« :العظم».
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َّ ()1
ُّ
الزه ُور»(.)5
خوةُ و َّ
* و «قال الل ُ
يث َ :
الع َ
ظمةُ والتَّـ َعظ ُم والنَّ َ
()3
* «والعظَمةُ والعظَموتِّ :
الكبـُر» .
َ َ ُ ُ ُ
()2
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الع َك َدةَ ,و َع َك َدتُه أَصلُهُ» .
* « َو َعظَ َمةُ اللسان :ما َعظُ َم منهُ و َغلُ َ فو َ
الف ِّ
الص َر»(.)2
* و «العِّظَ ُمِّ :ه ُ
* «وأَعظَ َمه واستَعظَ َمه :رآا َع ِّظيما»(.)6
وعظُ َم َعلَ َّي»(.)7
لت ل ,أَي :هالَ َ
* «وأَعظَ َم ما قُ َ
()8
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
عظيم احلُ َرمة» .
* « َولفالن َعظَمةم َ
عند النَّا ِّ  ,أيُ :ح َرمةم يُعظ ُم ا...وإنَّه لَ َعظ ُيم املَعا م أيُ :
ِّ
الشيءَ :و َسطُه»(.)9
ظم
*« َ
وع ُ
* «وعظَمةُ ِّ
الذر ِّاعُ :مستَ لَظُها»(.)11
َ َ
()11
وعظَّ َم الشا َة:قَطَّعها َعظما َعظما» .
*« َ

( )1هــو اللَّيــث بــن املظفــر بــن نصــر بــن يســار اخلراســا  ,ويقــال :الليــث بــن نصــر .صــاحب اخلليــل بــن أمحــد ,وأَ َحـ ُد مــن
أهذ عنه النحو والل ة ورول عنه ,وكان اخلليل قد عمل من كتاب العهل (ابب العهل) فأحـب اللَّيـث أن ينفـق سـو
اخلليــل فص ـنَّب ابقــي الكتــاب و َّـى نفســه اخلليــل .قــال عنــه ابــن املعتــز :كــان مــن أكتــب النــا يف زمانــه ,ابرعــا يف
األدب بصريا ابلشعر وال ريب والنحو .وقال األزهري :كان رجال صاحلا.
« انظر :معرم األدابء ,لياقوت احلموي ( .23/9ب ية الوعاة يف طبقات الل ويهل والنحاة ,للسيوطي (.» )571/5
( )5لسان العرب ,البن منظور ,)219/15( ,مادة« :عظم».
( )3املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
( )2املصدر نفسه.)211-219/15( ,
( )2املصدر نفسه.)211/15( ,
( )6املصدر نفسه.)211/15( ,
( )7املصدر نفسه.)211/15( ,
( )8املصدر نفسه.)211/15( ,
( )9املصدر نفسه.)211/15( ,
( )11املصدر نفسه.)211/15( ,
( )11املصدر نفسه.)211/15( ,
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* «وعظَّمه تَ ِّ
عظيما وأَعظَ َمهُ :فَ َّخ َمهَُ ,وَك َّ اُ»(.)1
َ َ
()5
ِّ
ِّ
يل» .
* «والتَّعظ ُيم :التَّبر ُ
* «والعظَمةُِّ :
الك ِّدءُ»(.)3
َ َ
ِّ ِّ ()2
ِّ
مات ال َقوم :ساد ُهتم و َذ ُوو َشَرفهم» .
*« َ
وعظَ ُ
ِّ
ومعظَ ُمهُ :جلُّهُ وأَكثَـُراُ»(.)2
*« ُ
ظم الشيء ُ
وع ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّ
ثل َوقَّرتُهُ تَوقِّريا وفَ َّخمتُهُ»(.)6
* «وأعظَمتُهُ ,ابأللبَ ,و َعظمتُهُ تَعظيما ,م ُ
ادتُهُ»(.)7
وعظَ ُم الطَّ ِّر ِّيقُ ,حمَّركاَ :,ج َّ
*« َ
َّ
حم»(.)8
ظم :ال َق َ
* و« َ
صُ
ب الذي عليه الل ُ
الع ُ
فتخر آبابئِّه و ِّ
ِّ
ِّ
أجدادا»(.)9
* و«الع ُّ
ظاميَ :من يَ ُ
الفدان» :لَوحه الع ِّريض الذي يف ر ِّ
ظم َّ
أس ِّه احلَديدةُ»(.)11
*« َ
ُُ َ ُ
َ
وع ُ
وخنلص ْا هلا العرض ملعىن « َعظم َم» يف اللغة وهنل تعّن:
ِّ
بريل ,والفخامةَ.
الوس َ  ,و َّ
القوَة ,و َّ
الكبَـَر ,و َّ
الش َ
هو ,واحلُ َرمةَ ,و َ
الز َ
رف ,والكثرَة ,والتَّ َ

( )1القامو ا ي  ,)127 . ( ,مادة« :العِّظَم».
( )5املصدر السابق.)211/15( ,
( )3املصدر السابق.)211/15( ,
( )2املصدر السابق.)211/15( ,
( )2املصدر السابق.)211/15( ,
( )6املصبا املنري ,ألمحد بن حممد الفيومي ,)516 ( ,مادةَ « :عظُم».
( )7القامو ا ي  ,)1271 ( ,مادة« :العِّظَم».
ظمهُ».
( )8املعرم الوسي  ,)611 ( ,مادةَ « :ع َ
( )9املعرم الوسي  ,)611 ( ,مادةَ « :عظَ َمهُ»
( )11املعرم الوسي  ,)611 ( ,مادةَ « :عظَ َمهُ»
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املبحث الالر
ْل جلء يف ارَيً ْا ولفلظ العظمة

وردت لفظة «العظمة» ومـا يتف َّـرع عنهـا يف ا دت القرآنيـة يف مـواطن كثـرية ,أنهـذ منهـا مـا يـدل
على املقصود:

َ
َ
ْم} ]احلرر.[87 :
 -1قال هللا تعاىلَ { :ولََق َد َآتَذ َْذاَ َ
لَ َس َبذ ْعل ْ َا ال ََماَ َلر َوالَ مق َرَآ َن ال ََعظ َ
َّنوا هللا تعاىل يف هذا ا ية بعظمة القرآن ,ووصفه أبنه نعمة عظمى ,تتضاءل دوتا مجيع النِّ َعم.
 -5وقال تعاىلَ{ :م َ مه َو نَذبَأ َع َظْم} ] .[67 :
أن القــرآن هـ عظــيم ,وحــديث عظــيم؛ ألنــه كــالم ِّ
ال ريــب َّ
رب العــاملهل؛ وألنــه حـ َّـول َهـ َّ ســري
البشرية إىل الطَّريق األقوم.
 -3قولــه تعــاىلَ { :ويَنَّذذهم لََقسذذم لَذ َذو تَذ َعلَ ممذذو َن َع َظذذْم ( )07يَنَّذذهم لَمقذ َذرآَن َك ذ َرمي (َ )00يف كَتَذ ٍ
ذلب
َ
ْكَام ٍ
ون} ]الواقعة.[78-76 :
َ

()1
َ
سم لَ َو تَذ َعلَ ممو َن َع َظْم} ،
قال ابن كثري رمحه هللا « :قولهَ { :وينَّهم لََق َ

الدين ,إ اعيل بن عمـر بـن كثـري بـن ضـوء البصـري مث ِّ
( )1هو احلاف أبو الفداء ,عماد ِّ
الدمشـقي ,الشـافعي ,ولـد سـنة
( 711هـ) وقدم دمشـق وصـاهر احلـاف املـزي ,وصـحب ابـن تيميـة ,وتبعـه يف كثـري مـن آرائـه ,وامـتحن بسـبب ذلـو
وأوذي ,كــان كثــري احلفـ  ,ســهل االستحضــار ,انتهــت إليــه ردســة العلــم يف التــاريب واحلــديث والتفســري .لــه التفســري
املشـهور ,اث كتـاب يف التفسـري ابملـأريور بعـد تفسـري ابـن جريــر ,ولـه موسـوعة التـاريب « :البدايـة والنهايـة» تـويف ســنة
( 772هـ).
انظر :شذرات الذهب .)531/6( ,البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع ,للشوكا (.» )123/1
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أقسمت به عظيم ,لو تعلمون عظمته لعظَّمتم املقسـوم بـه عليـه ,أي:
أي :وإن هذا القسم الذي
ُ

{يَنَّذذهم لَ مق ذ َذرآَن َكذ ذ َرمي} إن ه ــذا الق ــرآن ال ــذي ن ــزل عل ــى حمم ــد لكت ــاب عظ ــيمَ{ .يف كَتَ ذ ٍ
ذلب
ْكَام ٍ
ون} , ,أي :معظَّ مم يف كتاب معظَّم حمفوظ موقَّر»(.)1
َ

 -2قوله تعاىلَ { :ذلَ َ وْا يذع َظمم َشعلئَر ََّ
اَّلل ََإنَّذ َهل َْ َا تَذ َق َوى الَ مقلم َ
وب} ]احلج.[35 :
ََ َ مَ َ َ َ

الْ ذ َفل
امل ـراد َّ
ابلش ـعائر :أعــالم الـ ِّـدين الظــاهرة ,ومنهــا :املناســو كلُّهــا ,كمــا قــال تعــاىل{ :يَ َّن َّ
والَمروةَ َْا َشعلئَ َر ََّ
اَّلل} ]البقرة.[128 :
َ َََ َ َ

ومنها :ا داد والقرابن للبيت.
ومعل تعظيمها :إجال ا ,والقيام هبا ,وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد.
ومنها :ا داد ,فتعظيمها :ابستحساتا واستسماتا ,وأن تكون مكملة من كل وجه.
فتعظــيم شــعائر هللا ,أساســه تقــول القلــوب .فــامل ِّ
ـحة إ انــه؛ َّ
ألن
عظم ــا ,يُـ هن علــى تق ـواا ,وصـ َّ
ُّ
تعظيمها ,اتبع لتعظيم هللا وإجالله(.)5
وقد ذُكرت القلوب هنا؛ َّ
ألن املنافق قد يظهر التَّقول للنا تصنُّـعا ,وقد يكون قلبه هاليا منها,
فال يكون ُجمدا يف أداء الطاعات.
َّأما املخلص-الذي تكون التَّقول متمكنة يف قلبه -فإنه يُبالغ يف أداء
ُ

( )1تفسري ابن كثري.)228/7( ,
( )5انظر :تفسري السعدي.)351/3( ,
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الطَّاعات على سبيل اإلهال (.)1

لً ََّ
 -2قوله تعاىل{ :ذَلَ َ وْا يذع َظمم يرْ َ
اَّلل َذ مه َو َخ َْذر لَهم َع َا َد َبَمَه} ]احلج.[31 :
َ َ َ م َ َ م مَ
ُ ـ هللا تعــاىل َّ
أن مــن نتنــب معاصــيه وحمارمــه ويكــون ارتكاهبــا عظيم ـا يف نفســه ,فهــذا التَّعظــيم
يكون له هري وريواب مدهر له يف ا هرة عند ربه(.)5
وألن تعظيم حرمات هللا ,من األمور ا بوبة هللِّ ,
َّ
املقربة إليه ,فمن عظَّمها وأجلَّها ,أاثبه هللا تعـاىل
ُ
ريوااب جزيال ,وكانت له هري يف ُّ
الدنيا وا هرة.
ـات هللا :كـ ُّـل مــا لــه حرمــة ,و َأم ـَر ابحلامــه ,مــن عبــادة أو غريهــا ,كاملناســو كلِّهــا ,واحل ـرام
وحرمـ ُ
واإلحرام ,وكا داد ,وكالعبادات املأمور هبا شرعا ,فتعظيمها يكـون إجـالال ابلقلـب ,وأداءهـا مـن
غري هتاون أو تكاسل أو تثاقل(.)3
َ َ
 -6قوله تعاىل{ :وْا يذت ََّق َّ َ
َج ْرا} ]الطال .[2 :
اَّللَ يم َك مف َر َع َاهم َسَْمئَلتَه َويمذ َعظ َم لَهم و َ
ََ َ َ

أه هللا تعاىل يف هذا ا ية الكر ة َّ
أن من هافه واتَّقاا ,ابجتناب معاصيه وأداء فرائضهُ ,ح هللا
ألن التَّقول من أسباب م فرة ُّ
تعاىل عنه ذنوبه وسي ات أعماله الة اقلفها؛ َّ
الذنوب.

َ
َج ْذرا} أي يُعطـه أجـرا عظيمـا يف ا هـرة ,وهـو اجلنـة .وقيـل :ابملضـاعفة.
ومعـل{ :يمذ َعظ َذم لَذهم و َ
وقيل :إعظام األجر أن لِّدا يف اجلنة .وال منافاة

()1انظر :التفسري الكبري ,للرازي.)59/53( ,
( )5انظر :تفسري ابن كثري .)231/2( ,تفسري أيب السعود.)112/6( ,
( )3انظر :تفسري السعدي.)318/3( ,
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بهل هذا األقوال .وحاصلها :أن أجرا يعظُ ُم يف ُّ
الدنيا وا هرة(.)1

«قرأ األعم (َ {:)5نع َظ َم} ابلنُّون ,التفاات من ال يبة إىل التَّكلُّم.

وقرأ ابن مقسم({:)3يمذ َع َظ َم} ابلياء والتَّشديد ,مضارع عظم َّ
مشددا»(.)2

 -7قوله تعاىل{ :الَّ َليا آَْاوا وهلجروا وجله مدوا َيف سبَْ َ ََّ
اَّلل َِب ََْ َوا ََ َم َووَنَذ مف َس َه َم وَ َعظَ مم
َ َم َ َ َ م َ َ َ
َ
د جةْ َع َا َد ََّ
اَّلل} ]التوبة.[51 :
َََ

ـادة,
مــن ق ـوانهل االقتصــاد أنــو تــدفع املــال لش ـراء ســلعة هــي أغلــى منــه ,هكــذا تكــون ق ـوانهل املـ َّ
الشيء يقال يف جمال املعنودت ,وهو ما أشار إليه الـرازي( -)2رمحـه هللا -بقولـهَّ « :
ين ْذا
ونفس َّ
الْفلً األ بعة
كلن ْوصو ْل له َم

( )1انظر :تفسري الط ي .)122/58( ,فتح القدير ,للشوكا (.)525/2
( )5هـو ســليمان بـن مهـران الكـاهلي (أبــو حممــد) ,املشـهور ابألعمـ  ,ولـد ســنة ( 61هــ) مـن األئمــة الثقـات ,قــال ابــن
سـعد « :وكـأن األعمـ صـاحب قـرآن وفـرائض وعلـم احلــديث» .وعـدا ابـن سـعد يف الطبقـة الرابعـة ,مـن الكــوفيهل,
وريقــه ابــن معــهل وأبــو حــال ,وقــال أبــو زرعــه :إمــام ,تــويف ســنة ( 128ه ــ) .انظــر « :الطبقــات الك ـ ل ,البــن ســعد
( .)325/6اجلر والتعديل ( ,)127-126/2ترمجة (.»)631
( )3هـو حممـد بـن احلسـن بـن يعقــوب بـن احلسـن بـن مقسـم ,أبـو بكــر الب ـدادي العطـار ,النحـوي ,املفسـر ,املقـري ,ولــد
سنة ( 562هـ) .قال اخلطيب الب دادي « :كان ريقة« من توىف سـنة ( 322هــ) .ومـن مصـنفاته « :األنـوار يف علـم
القرآن« ,و «املصاحب« و «الوقب واالبتداء» و « الرد على املعتزلة» .انظر « :اتريب ب داد« للخطيب الب دادي
( .)516/5البداية والنهاية .)153/5( ,ميزان االعتدال.)112/6( ,
( )2رو املعا  ,ل،لوسي (.)138/58
( )2هــو العالمــة أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن حســهل القرشــي ,الط ســتا األصــل ,مث الـرازي  ,املفســر ,الــتكلم ,إمــام
وقته يف العلوم العقلية ,ولد سنة ( 222هـ) ,صنب يف فنون كثرية ,ومـن تصـانيفه « :التفسـري الكبـري« املعـروف ب ـ «
مفاتيح ال يب» و «ا صول» ,و« تاية العقـول» ,قيـل :إنـه نـدم يف آهـر حياتـه علـى دهولـه يف علـم الكـالم .تـويف
هبراة يوم الفطر سنة ( 616هـ).
« انظر :طبقات املفسرين ,للداوودي ( .)516/5شذرات الذهب.»)51/2( ,
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َ
ِبلسذقلية والعمذذل ة .وتلـو ِّ
الصـفات األربعـة هـي هــذا:
كذلن وعظَذ َم د جذةْ عاذد هللا ممذذا اتَّْذف م
َّأو ل :اإل ان ,واثنْهل :ا ررة ,واثلاهل :اجلهاد يف سبيل هللا ابملال ,و ابعهل :اجلهاد ابلنفس.
إن املوصوفهل هبذا ِّ
َّ
الصفات األربعة يف غاية اجلاللـة و ِّ
الرفعـة؛ َّ
وإنا قلناَّ :
ألن اإلنسـان لـيس لـه إال
َ
فلمـا زال عنـه الكفـر وحصـل فيـه اإل ـان,
جمموع أمور ريالرية :الـرو  ,والبـدن ,واملـالَّ .وْذل الذرو َّ :
ووْذ ذل الب ذذدن وامل ذذلا :فبس ــبب ا ر ــرة وقع ــا يف
السـ ـعادات الالئق ــة هب ــاَّ .
فق ــد وص ــل إىل مرات ــب َّ
ضهل للهالا والبطالن .وال شـو أن الـنفس واملـال
النُّقصان ,وبسبب االشت ال ابجلهاد صارا ُم َعَّر َ
حمبــوب اإلنســان ,واإلنســان ال يعــرمل عــن حمبوبــه إال للفــوز مبحبــوب أكمــل مــن األول ,فلــوال َّ
أن
رجحـوا جانـب ا هـرة علـى جانـب الــنفس
طلـب الرضـوان أل عنـدهم مـن الـنَّفس واملـال ,وإالَّ ملـا َّ
واملال ,وملا رضوا اهدار النفس واملال لطلب مرضاة هللا تعاىل.
أن عنــد حصــول ِّ
فثبــت َّ
الص ـفات األربعــة صــار اإلنســان واصــال إىل آهــر درجــات البش ـرية ,و َّأول
أي مناسبة بهل هـذا الدرجـة وبـهل اإلقـدام علـى ِّ
السـقاية والعمـارة جملـرد
مراتب درجات املالئكة ,و ُّ
االقتداء اب ابء واألسالف ولطلب ِّ
الردسة والسمعة؟
واعلم أنَّه تعاىل يقل أعظم درجة مـن املشـت لهل ِّ
ابلسـقاية والعمـارة؛ ألنـه لـو ع َّـهل ذكـرهم ألوهـم
َّ
أن فضـيلتهم َّإنـا حصـلت ابلنســبة إلـيهم ,وملـا تــرا ذكـر املرجــو  ,دل ذلـو علــى أتـم أفضــل مــن
َّ
كل من سواهم على اإلطال ؛ ألنه ال يُعقل حصول سعادة وفضـيلة لإلنسـان أعلـى وأكمـل مـن
هذا
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الصفات» (.)1

«فإن قال قائل :كيب يستقيم قوله{ :وَ َعظَم د جةْ َع َا َد ََّ
اَّلل} وليس للمشركهل درجةم أصـال؟
م َََ
فاجلواب من وجههل:

لب
أحدمها :أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم يف أنفسهم ,وهذا مثل قوله تعاىل{ :و َ
ذح م
َص َ

َ ٍ
س ما َْ َق ْْال} ]الفرقان [52 :ومعناا على تقديرهم يف أنفسهم.
ا ََِاَّة يَذ َوَْئَل َخ َْذر مْ َستَذ َق ًّرا َوو َ
َي َ
أن هنيالء ِّ
والالرَّ :
الصنب من املنيمنهل أعظم درجة عند هللا من غريهم»(.)5

 -8قال تعاىلََ { :ل يَ َستَ َوي َْ َا مك َم َْ َا وَنَذ َف َق َْ َا ََذ َبذ َ الَ َفذ َت َح َوََلتَذ َ ومولَئَذ َ وَ َعظَ مذم َد َ َجذةْ َْ َذا
َّ َ
يا وَنَذ َف مقوا َْ َا بَذ َع مد َوََلتَذلموا َومك ًّال َو َع َد َّ
اَّللم ا ََم َس َىن} ]احلديد.[11 :
الل َ

ومعــل{ :وَ َعظَذ مذم َد َ َج ذةْ} أي :أعظــم منزلــة عنــد هللا .وقيــل :درجــات اجلنــة تتفاضــل فالــذين

أنفقوا من قبل الفتح يف أفضلها(.)3
الصلح بهل الرسول  وبهل قري مما هو
و«املراد ابلفتح هنا هو :فتح احلديبية()2حهل جرل من ُّ
أعظــم الفتوحــات ,الــة حصــل فيهــا نشــر اإلســالم ,واهــتال املســلمهل ابلكــافرين ,والــدعوة إىل
الدين من غـري معـارمل .فـدهل النـا مـن ذلـو الوقـت ,يف ديـن هللا أفواجـا ,واعت َّـز اإلسـالم عـزا
عظيما .وكان املسلمون قبل هذا الفتح ,ال يقدرون على َّ
الدعوة إىل الدين

( )1التفسري الكبري.)15/16( ,
( )5تفسري السمعا .)596/5( ,
( )3انظر :زاد املسري.)162/8( ,
أحدمها :أنه فتح مكة .قاله ابن عبا واجلمهور ,والثَّا  :أنه فتح احلديبية.
( )2قال ابن اجلوزي رمحه هللا « :فيه قوالنُ :
الشعيب» .زاد املسري[)163/8(] :
قاله َّ
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يف غري البقعة الة أسلم أهلها ,كاملدينة وتوابعها .وكان َمن أسلم من أهل مكة وغريها ,من ددر
املشركهل ,ينيذل و اف.
فلذلو كان من أسلم قبل الفتح وقاتل ,أعظم درجة وأجرا وريوااب ,ممـن يسـلم ويقاتـل وينفـق إالَّ
بعد ذلو ,كما هو مقتضى احلكمة .و ذا كان السابقون ,وفضالء الصحابة ,غـالبهم أسـلم قبـل
الفتح.
ـص وقــد يف املفضــول ,احــلز تعــاىل مــن هــذا
ومل ـَّا كــان التَّفضــيل بــهل األمــور ,قــد يُتـ َّ
ـوهم منــه نقـ م
بقولــه { :مكذ ًّذال َو َعذ َد َّ
اَّللم ا ََم َسذ َذىن} أي الــذين أســلموا وقــاتلوا وأنفقـوا مــن قبــل الفــتح وبعــدا,
كلهم وعدا هللا اجلنة .وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي هللا عنهم ,حيث شهد هللا م
ابإل ان ,ووعدهم اجلنة»(.)1

 -9قوله تعاىل{ :وْل تمذ َق مَدْوا َألَنَذ مف َس مكم َْا َخ ٍ َََتذ مدوه َع َاذ َد ََّ
اَّلل مه َذو َخ َْذ ْذرا َووَ َعظَ َذم و ََج ْذرا}
َ َ َ
م
م
ََ

]املزمل.[51 :
لقد أه هللا تعاىل يف هذا ا ية الكر ة َّ
الصدقة-يف ُّ
الدنيا -هري من اإلمساا وأعظم ريوااب.
أن َّ
ولـذلو قـال ابـن عبـا رضـي هللا عنهمـا :جتـدوا عنــد هللا هـو هـريا وأعظـم أجـرا مـن الـذي تــنيهرا
إىل وصيتو عند املوت.
الزجاج( )5رمحه هللا :جتدوا عند هللا هو هريا لكم من متاع
وقال َّ

( )1تفسري السعدي.)177-176/2( ,
ـوي زمانــه ,لــزم امل ـ د ,فكــان يعطيــه مــن عمــل
الس ـريَّ ,
الزجــاج ,الب ــدادي ,حنـ ُّ
( )5هــو أبــو إســحا  ,إب ـراهيم بــن حممــد َّ
الزجاج كل يوم درمها ,له ثليب مجَّة منها « :معا القرآن» و «القرومل» و «االشتقا » .تويف سنة ( 311هـ).
« انظر :سري أعالم النبالء.«)361/12( ,
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الدنيا(.)1
«وليُعلم َّ
الدار من اخلري ,يُقابله أضعاف أضعاف ُّ
أن مثقال ذرة يف هذا َّ
الدنيا ,وما عليهـا يف دار
النَّعــيم املقــيم ,مــن اللــذات والشــهواتَّ .
ـادةُ اخلــري وال ـ يف دار
وإن اخلــري وال ـ َّ يف هــذا الــدنيا ,مـ َّ
وبذرا وأصلُه وأساسهُ .فوا أسفاا على أوقات مضت يف ال فالت .وواحسراتا على أزمان
القرارُ ,
تقضت يف غري األعمال الصاحلات .وواغواثا من قلوب ينيرير فيها وع ابرئهـا ,و ينرـع فيهـا
تشويق من هو أرحم هبا من نفسها»(.)5

( )1انظر :التفسري الكبري.)166/31( ,
( )5املصدر السابق.)331/2( ,
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ْل جلء يف األيلديث ْا ولفلظ العظمة

:

وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها يف األحاديث النبوية على النحو ا
 -1عن أيب هريرة  , قال :قال رسول هللا :
«َذ ذذلا هللا :الكذ ذذرَيء دائذ ذذَ ،والعظم ذ ذةم يزا ي ،مذ ذذا ََزعذ ذذّن واي ذ ذ ْدا ْاهمذ ذذلَ ،ل تذ ذذه يف
الاَّل »(.)1
«قــال اخلطــايب( :)5معــل هــذا الكــالم َّ
أن الكـ دء والعظمـةَ صــفتان هلل ســبحانه ,واهــتص هبمــا ال
يشركه أحد فيهما ,وال ينب ي ملخلو أن يتعاطامها؛ ألن صفة املخلو التواضع والذل.
وضــرب الـ ِّـرداء واإلزار مــثال يف ذلــو ,يقــول-وهللا أعلــم :كمــا ال يشــرا اإلنســان يف ردائــه وإزارا
كذلو ال يشرك يف الك دء والعظمة خملو .
منهم ــا) أي م ــن الوص ــفهل .ومع ــل انزعـ ـ َ :ختَلَّـ ـ َق ب ــذلو فيص ــري يف مع ــل
(فم ــن انزعـ ـ واح ــدا ُ
املشارا( .قذفتُه يف النَّار) أي :رميته من غري مباالة
ُ

 .)2191وصــححه األلبــا يف صــحيح أيب

( )1رواا أبــو داود ,كتــاب اللبــا  ,ابب مــا جــاء يف الكـ ( ,)29/2( ,
داود.)3226 ( ,)771/5( :
( )5ه ــو مح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن إبـ ـراهيم ب ــن هط ــاب البس ــة ,أب ــو س ــليمان اخلط ــايب ,اإلم ــام احل ــاف  ,الل ــوي ,ص ــاحب
التصــانيب ,ومنهــا « :معــا الســنن يف شــر ســنن أيب داود« ,و « غريــب احلــديث«  ,و «شــر األ ــاء احلســل« و
«ال نيــة ع ــن الك ــالم وأهل ــه« .ت ــويف ســنة ( 388ه ــ) .انظ ــر « :معر ــم البل ــدان ( .)212/1األنس ــاب (.)511/5
وفيات األعيان ( .)512/5سري أعالم النبالء ( .)53/17البداية والنهاية (.)536/11
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به»(.)1
اكعل وو سلج ْدا ،أْل الركوع عظموا ْه الذرب
 -5قوله «:وَل وير هنْ ون وَرو القرآن ْ
 ،ووْل السجود لجتهدوا يف الدعلء»(.)1
ونزهوا ِّ
«قوله( : :فأما الركوع ِّ
ب) أي :سبِّحوا ِّ
وجمدوا»(.)3
الر َّ
فعظموا فيه َّ
النيب  قال:
 -3عن ابن عمر رضي هللا عنهما ,عن ِّ
()2
«ْا تعظَّم يف نفسه ،وو اختلا يف ْشْته ،لقَ هللا وهو علْه غضبلن» .
()6
قال ابن األريري()2رمحه هللا« :التعظُّم يف النَّفس :هو ِّ
الزهو»
الك والنَّخوة أو َّ

( )1عون املعبود شر سنن أيب داود ,للعظيم آابدي (.)111/11
( )5رواا مسلم ,كتاب الصالة ,ابب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسرود.)279 ( ,)328/1( ,
( )3صحيح مسلم بشر النووي.)219/2( ,
( )2رواا أمحد يف مسندا .)2992 ( ,)511/11( ,والبخاري يف األدب املفرد.)229 ( ,
 .)257 ( ,)517ويف صـ ـ ــحيح اجلـ ـ ــامع( ,)1161/5( :

وصـ ـ ـ ــححه األلبـ ـ ـ ــا يف صـ ـ ـ ــحيح األدب املفـ ـ ـ ــرد( :
 .)6127والصحيحة.)223 ( ,)75/5( :
( )2هو املبارا بن حممد بن حممد بن عبـد الكـرمي الشـيبا اجلـزري( ,جمـد الـدين) أبـو السـعادات ,كـان فقيهـا حمـداث أدبيـا
حنــود ,لــه تصــانيب عديــدة منهــا « :النهايــة« و «جــامع األصــول يف أحاديــث الرســول« و « الشــايف يف شــر مســند
الشافعي« و « املصطفى املختار يف األدعية واألذكار» وغريها .تويف سنة ( 616هـ).
« انظ ـ ــر :معرـ ــم البلـ ــدان ( .)138/5طبق ـ ــات الشـ ــافعية الك ـ ـ ل ( .)123/2شـ ــذرات الـ ــذهب ( .)55/2األع ـ ـالم
(.»)575/2
( )6النهاية يف غريب احلديث واألرير ,)561/3( ,مادة « :عظم».
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فقولـهْ( :ذذا تعظَّذم يف نفسذذه) «أي :زعَّـم نفســه عظيمـا حيــث يــدر َّ
أن النعمــة مــن ربِّـه ,وأنكــر
ـتحق تلــو النعمــة بعلمــه وعملــه ,وصــار مـ َّـدعيا للفضــل
أتــا مــن فضــل هللا ورمحتــه ,و ـ َّـن أنــه اسـ َّ
والكمال و ِّ
العز واجلاا فهذا الذي يلقى هللا وهو عليه غضبان»(.)1
* وجاء يف حديث آهر بلف ْ« :ا تَذ َعلظم يف نفسه» احلديث(.)5
و«احلــديث يــدل علــى ذَِّم الك ـ والتَّعــا م ,ويظهــر هــذا التَّعــا م وهــذا التَّ َك ـ ُّ يف مشــيته فيختــال
فيهــا ,ويف لباســه فيســلبه ,وكالمــه فيتشــد فيــه ويتقعــر ,ويف نظــرا فــال ينظــر إىل النــا إال بــبعض
عينيه ,ويُصعِّر َّ
هدا للنا فيمليه ك ا...,فالك والتعا م من كبائر الذنوب»(.)3
 -2عن سعد بن أيب وقا  أن النيب  قالَّ « :
جرْلْ ،ذا سذأا عذا
ين وعظم املسلمَ ْ
شَء مل ميَ َّرِّ ،مح مَرِّ ْا وج ْسألته»(.)2
«قال الطييب(:)2فيه من املبال ة أنه جعله عظيما»(.)6

( )1فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد ,لفضل هللا اجليال .)568/5( ,
( )5رواا احلــاكم .)61/1( ,وأوردا احلــاف بــن حرــر يف بل ــوغ امل ـرام ,)122 ( ,)372 ( :وقــال :رجالــه ريق ــات.
وصححه حمقق البلوغ ] ري الزهريي[.)1211 ( ,)517/5( :
( )3توضيح األحكام من بلوغ املرام ,لعبد هللا بن عبد الرمحن البسام.)323/6( ,
( ) 2رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة .ابب :ما يكرا من كثلـة السـنيال وتكلـب مـا ال يعينـه,
(.)7589 ( ,)5576-5572/2
( )2هــو احلســهل بــن حممــد بــن عبــد هللا ِّ
الطيــيب (شــرف الــدين) :مــن أهــل تــوريز مــن ع ـرا العرــم .مــن علمــاء احلــديث
السـنن» .كـان لـه ريـروة طائلـة مـن اإلرث
والتفسري والبيان ,قال ابن حررعنه« :آيـة يف اسـتخراج لـدقائق مـن القـرآن و ُّ
والترــارة ,فأنفقهــا يف وجــوا اخلــري حــأ افتقــر يف آهــر عمــرا .مــن مصــنفاته « :التبيــان يف املعــا والبيــان» و « أ ــاء
الرجال» و «فتو ال يب يف الكشب عن قناع الريب» و «شر مشكاة املصابيح» وغريها .توىف سنة ( 723هـ).
انظر :الدرر الكامنة .)126/2( ,معرم املنيلفهل .)639/1( ,األعالم.» )526/5( ,
( )6فتح الباري شر صحيح البخاري ,البن حرر (.)359/13

25

عظمة القرآن الكرمي

ويف تعليــل ذلــو يقــول ابــن حرــر( )1رمحــه هللا« :وســبو منــه الكرمــا ( )5س ـنياال وج ـوااب :فقــال:
الس ـنيال لــيس جبر ــة ,ول ـ ن كانــت فلــيس بكبــرية ,ول ـ ن كانــت فلــيس أبك ـ الكبــائر .وجوابــه :أن
السنيال عن الشيء ثيث يصري سببا لتحرمي شيء مبا هو أعظم اجلرم؛ ألنه صار سـببا لتضـييق
األمر على مجيع املكلفهل»(.)3
«ويســتفاد منــه عظــم الـ َّـذنب ثيــث نــوز وصــب مــن كــان الســبب يف وقوعــه أبنــه وقــع يف أعظــم
الذنوب»(.)2
 -2عــن عب ــد هللا بــن عم ــرو  قــال« :ك ذذلن ن ذذل هللا  ، يذ ذ مَدثال ع ذذا ب ذذّن يسذ ذرائْ  ،ي ذذأ
يمْبحْ ،ل يقوِّ يَل يَل عظم صالة»(.)1
قوله (يَل عمظم صالة)ُ « :عظم ك ُقفل ,أي ,بضم العهل وسكون

( )1هــو اإلمــام احلــاف الشــهري ,أمحــد بــن علــي بــن حرــر العسقال ,أصــله مــن عســقالن بفلســطهل ,ومولــدا مبصــر ســنة
( 773ه ــ) ,لــه تصــانيب ال حتصــى ,مــن أشــهرها « :فــتح البــاري شــر صــحيح البخــاري» و «لســان املي ـزان» و «
هتذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» و «بلوغ املرام من أدلة األحكام»وغريها .توىف سنة ( 825هـ).
« انظر :البدر الطالع .)87/1( ,األعالم (.»)178/1
( )5هو حممد بن يوسب بن علي بن سعيد( ,مشس الدين) الكرما  :عا ابحلديث .أصله من كرمان .ولد سنة (717
هــ) ,تصـدل لنشـر العلـم بب ـداد ريالريـهل سـنة .وأقـام مـدة مبكـة .وفيهـا فـرغ مـن ثليـب كتابـه « :الكواكـب الــداري يف
شر صـحيح البخـاري» ,ولـه غـري ذلـو مـن الكتـب .مـات بعـد رجوعـه مـن احلـج يف طريقـه إىل ب ـداد ,سـنة (786
هـ) ودفن فيها « .انظر :األعالم .)123/7( ,معرم املنيلفهل.)782/3( ,
( )3فتح الباري شر صحيح البخاري.)359/13( ,
( )2املصدر نفسه.)331/13( ,
( )2رواا أبــو داود ,كتــاب العلــم ,ابب احلــديث ,عــن بـ إسـرائيل ,)3663 ( ,)355/3( ,وقــال األلبــا يف صــحيح
أيب داود« :صحيح اإلسناد».)3111 ( ,)697/5( ,
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()1

الظاء :,معظم الشيء».
ظم الشيء :أك َاُ ,كأنه أراد ال ي ُقوم إالَّ إىل فريضة».
قال ابن األريري رمحه هللاُ « :ع ُ
 -6عــن حممــد بــن س ـريين ()3قــال« :جلس ذ يَل َلذذس ْذذه معظذذم ْذذا األنْذذل  ،و ذذْهم عبذذد
الرمحا با ويب لْلن» احلديث(.)2
قال ابن األريري رمحه هللا« )2( :أي :مجاعةم كثرية .يُقال :دهل يف عظم النا  :أي ُمعظمهم».
* وجاء يف رواية أهرل :عن حممد قال« :كا يف يلقة ْهل عبد الرمحا با ويب لْلذن ،وكذلن
وصحلبه يع َظممونه» اَديث(.)6
رهم يَل ْللذ ذ بذ ذذا
 -0ع ذذا عتب ذذلن بذ ذذا ْللذ ذ َ ذ ذذلا....« :مث وس ذذادوا معظذ ذ َذم ذلذ ذ ومك ذ ذ َ
شم»(« .)7أيُ :معظمه»(.)8
مدخ م
()5

( )1عون املعبود شر سنن أيب داود.)71/11( ,
( )5النهاية يف غريب احلديث واألرير ,)561/3( ,مادة «عظم».
( )3هو حممد بن سريين بن أيب عمرة البصري ,أبو بكر ,إمام وقت .موىل أنـس ابـن مالـو .قـال الـذهيب« :كـان فقيهـا,
إماما ,غزيـر العلـم ,ريقـة ,ريبتـا ,عالمـة يف التعبـري ,رأسـا يف الـورع» .تـويف سـنة ( 111هــ)« .انظـر :سـري أعـالم النـبالء
( .)616/2تذكرة احلفاظ ( .)77/1هتذيب التهذيب (.)512/9
َ
َّ َ
اجل}( ,)1371/3( ,
يا يمذتَذ َو َّذ َو َن ْ َا مك َم َويَ َل مو َن وَ َزَو ْ
( )2رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التفسري ,اببَ { :والل َ
.)2235
( )2املصدر السابق ,والصفحة نفسها.

َمحَذذ ذ ذ َ
ضذ ذ ذ ذ َع َا محََلَ مهذ ذ ذ ذ َّذا},
( )6رواا البخ ـ ـ ــاري يف ص ـ ـ ــحيحه ,كت ـ ـ ــاب التفس ـ ـ ــري ,اببَ { :وو َ
ً َاأل َ
َجلم مهذ ذ ذ ذ َّذا وَ َن يَ َ
موَل م
ذلا و َ
(.)2911 ( ,)1266/3
( )7رواا مسـلم يف صـحيحه ,كتـاب اإل ـان ,ابب الــدليل علـى أن َمـن مـات علــى التوحيـد دهـل اجلنـة قطعــا,)61/1( ,
( .)33
( )8النهاية يف غريب احلديث واألرير ,)561/3( ,مادة «عظم».
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واملعل« :أتم حتدريوا وذكروا شأن املنافقهل وأفعا م القبيحة وما يلقون منهم ,ونسبوا معظـم ذلـو
إىل مالو»(.)1
مـ ــن هـ ــالل االسـ ــتعرامل اللُّ ـ ــوي ملـ ــادة « َعظُـ ـ َم» ,وكـ ــذلو مـ ــا تفـ ـ َّـرع عنهـ ــا يف ا دت القرآنيـ ــة,
واألحاديث النبوية ,السالفة الذكر ,نستطيع أن نقرر:
ون «عظمة القرآن» تعّن األْو ارتْة:
ُُّ -1و معانيه ,وفخامةُ أُسلوبه.
 -5وسطيَّةُ منهره.
مشول أحكامه.
ُ -3
َّ -2قوة ثريريا.
 -2استقامة أهدافه ونبلُها.
 -6ا يب ـةُ واحلُرم ـةُ الــة أوجــدها هللا تعــاىل يف قلــب ُك ـ ِّل مــن َع ـهُ وقَ ـرأاُ مــن اإلنــس واجلـ ِّـن
منيمنهم وكافرهم ,ومن اجلماد واحليوان.
لشرف احلاصل لكل من آمن به واستراب له.
 -7ا َّ
 -8غلبةُ إعرازا الة أعيَت الكافرين عن اإلتيان مبثله

( )1صحيح مسلم بشر النووي.)188/1( ,
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املبحث الرابع
واصطاليل
تعريف «القرآن» لغة
ْ
ووَلْ :عىن «القرآن» يف اللغة:
ْ

أهل العلم رمحهم هللا على أن لف «قرآن» اسم وليس بفعل وال حرف ,لكنهم اهتلفـوا فيـه
اتَّفق ُ
من جهة االشتقا أو عدمه ,ومن جهة كونه مهموزا أو غري مهموز ,ومن جهة كونه مصـدرا أو
مل فيما أي (:)1
وصفا ,على أقوال عدةُ ,جت ُ
القوا األوا :إنه «اسذم علذم غذ ْاقذوا» ُو ِّضـع مـن َّأول األمـر علمـا علـى الكـالم املنـزل علـى
حممد  , وهو اسم جامد غري مهموز ,مثل التوراة واإلجنيل.
وهلا القوا ْروي عا لعة ْذا العلمذلء ْذاهم :اْلْذلِّ الشذل عَ وابذا كاذ وغ مهذل محهذم
هللا ْْعل.

( )1انظــر :معرــم مقــاييس الل ــة ( ,)396/5املصــبا املنــري (  ,)529لســان العــرب ( ,)131-158/1القــامو
ا ي (  ,)65خمتار الصحا (  ,)529املفردات يف غريب القرآن ( ,)578/1اإلتقان يف علوم القرآن (
 ,)137مناه ــل العرف ــان يف عل ــوم الق ــرآن ( ,)51-19/1مباح ــث يف عل ــوم الق ــرآن ملن ــاع القط ــان ( ,)51-19
دراســات يف علــوم القــرآن ,د .فهــد الرومــي (  ,)52-51املــدهل لدراســة القــرآن الكــرمي ,أ.د .حممــد أبــو شــبهة
(  ,)53-19القــرآن الكــرمي رتيــة تربويــة ,د.ســعيد إ اعيــل علــي (  ,)112-115فــيض الــرمحن يف األحكــام
الفقهية اخلاصة ابلقرآن ,د .أمحد سا ملحم.)59-51 ( ,
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وَد نق ابا ْاظو ( )1ون الشل عَ ( )5محه هللا كذلن يقذوا« :القـرآن اسـم ,ولـيس مبهمـوز .و
أت ولكنَّه اسم لكتاب هللا مثل التوراة واإلجنيل»(.)3
ينيهذ من قر ُ
القوَلن الالر والاللث :هم القائلون أبن لف القرآن «مهموز»( ,)2فقد اهتلفوا على رأيهل:
 -1أن القرآن :مصدر «قرأ» مبعل« :تال» كالرجحان وال فران ,مث نقل من املصدر وجعل
ا ا للكالم املنزل على نبينا حممد . 

ويشهد له قوله تعاىلََ { :إذَا ََذ َروَ ََهم َلتَّبَ َع َمذ َرَآنَهم} ]القيامة .[18 :أي :قراءته.
وَوا يسلن با اثب يرثَ عاملن رضي هللا عنهما:
َ
ذرآَ
ط عاذ ذ ذ ذ ذ ذذوان السذ ذ ذ ذ ذ ذذجود بذ ذ ذ ذ ذ ذذه
ذحوا ِبشَ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
ضذ ذ ذ ذ ذ ذ َّ
ذبْحل وَ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ
يمقطمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ مع اللْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ

( ) 1هو حممد بن مكرم بن علي (أبو الفضل) مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي ,األفريقي ,إمام حرة يف الل ة
وهــو مــن نســل رويفــع بــن اثب ــت األنصــاري ,تــويف ســنة ( 711ه ــ) وم ــن أشــهر مصــنفاته وأكثرهــا فائــدة« :لس ــان
العرب» ,مجع فيه أمهات كتب الل ة فكاد يع عنها .انظر :األعالم.)71/7( ,
( ) 5هو أبو عبد هللا حممد بن إدريس القرشي املطليب الشافعي ,إمـام املـذهب الشـافعي ,اتفـق علـى ريقتـه وإمامتـه وعدالتـه
وحسن سريته ,له أشعار كثرية ,من منيلفاته :كتاب «األم» و «الرسالة» .ولسنة ( 121هـ) ,وتويف سنة ( 512هـ).
( )3لسان العرب ,)158/1( ,مادة «قرأ».
( )2معل «مهموز» :أن ا مزة يف لف «القرآن» أصلية من« :قرأ»
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أي :قراءة .ومن القائلهل هبذا القول« :اللحيا (.)5(»)1
 -5أن القرآن :وصب على وزن فعالن مشتق من «ال ُقـرء» مبعـل اجلمـع ,ومنـه :قـرأ املـاء يف
بعضه إىل بعض»(.)3
أت الشيء قُرآان :مجعتُه
وضممت َ
احلومل إذا مجعه« ,وقر ُ
ُ
قــال ابــن األريــري رمحــه هللا« )2( :و ُِّ ـي القــرآن قُـرآان؛ ألنــه مجــع القصــص ,واألمــر والنهــي ,والوعــد
السور بعضها إىل بعض ,وهو مصدر كال فران والكفران».
والوعيد ,وا دت و ُّ
الزجاج»(.)2
ومن القائلهل هبذا القولَّ « :
القوَلن الرابذع واخلذلْس :هـم القـائلون أبن لفـ القـرآن «غـري مهمـوز» لكـنهم اهتلفـوا يف أصـل
اشتقاقه على قولهل:
 -1أنه مشتق من «قرنت الشيء ابلشيء» إذا ضممت أحدمها إىل ا هر.
السور وا دت واحلروف فيه.
فس ِّمي القرآن به :لقرآن ُّ
قالواُ :
ومنه :قرن البعريين إذا مجع بينهما .ومنه ُِّ ي اجلمع بهل احلج

( )1هو علي بن املبارا اللحيا (أبو احلسن) من ب حليان بن هذيل بن مدركة ,وقيـل ِّ :ـي بـه لعظـم حليتـه ,النحـوي,
من كبار أهل الل ة ,ومن مشا ه :الكسائي ,ومن تالمذا :القاسم بن سالَّم ,ومن أشـهر مصـنفاته« :النـوادر» تـويف
يف حدود ( 511هـ)« .انظر :معرم املنيلفهل .)291/5( ,املوسوعة امليسرة (.»)1623/5
( )5انظر :اإلتقان يف علوم القرآن.)137 ( ,
( )3لسان العرب.)158/1( ,
( )2النهاية يف غريب احلديث واألرير.)31/2( ,
( )2انظر :ال هان يف علوم القرآن.)578/1( ,
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والعمرة يف إحرام واحد قران .ومن القائلهل هبذا القول« :األشعري(.)5(»)1
 -5أنــه مشــتق مــن «الق ـرائن» مجــع قرينــة؛ ألن آدتــه يُصـ ِّـد بعضــها بعض ـا ويشــبه بعضــها
الفراء(.)2(»)3
بعضا .ومن القائلهل هبذا القولَّ « :
خالصة العرض اللغوي لتعريف «لفظ القرآن» ْل ُيت:
علم غري منقول» أي :جامد.
اسم م
 -1أنه « م
 -1أنه «مهموز» مشتق من« :قرأ» مبعل« :تال».
 -1أنه «مهموز» مشتق من « :ال ُقرء» مبعل « :اجلَمع»
ابلشيء».
الشيءَ َّ
نت َّ
 -2أنه «غري مهموز» مشتق من« :قَـَر ُ
 -1أنه «غري مهموز» مشتق من «ال َقرائِّن».

الصـحايب اجلليـل أيب موسـى األشـعري نشـأ يف حرـر زوج
( )1هو اإلمام أبو احلسن على بن إ اعيـل األعـري ,مـن ذريـة َّ
أُِّم ه (أيب علي اجلبائي) شيب املعتزلـة واعتنـق مذهبـه مث اتب منـه علـى املنـ  ,مث أصـبح قبـائح املعتزلـة وفضـائحهم ,ولـه
وحكـي عـن ابـن حـزم أن ل،شـعري مخسـة
من الكتب« :املوجز» و «اإلابنـة» و «مقـاالت اإلسـالميهل» وغـري ذلـو ُ
ومخسهل مصنفا ,وكان من أكثر النا ُدعابة .تويف سنة ( 571هـ).
انظر :البداية والنهاية .)199/11( ,شذرات الذهب (.)313/5
( )5انظر :ال هان يف علوم القرآن.)578/1( ,
( )3هــو ـ بــن زدد بــن عبــد هللا بــن منظــور الــديلمي (أبــو زكــرد) الكــويف ,النحــوي ,صــاحب الكســائي يُعــرف ابلفـ َّـراء؛
ألنه كان يفري الكالم كما قيل وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم ابلنحو والل ة وفنـون األدب .كـان يقـال :الفـراء أمـهل
املنيمنهل يف النحو ,له تصانيب عديدة منهـا« :معـا القـرآن» و «املـذكر واملنينـث» و «مشـكل الل ـة» .تـويف بطريـق
احلج سنة ( 517هـ).
انظـ ـ ــر :اتري ـ ــب ب ـ ـ ــداد ,للخطيـ ـ ــب الب ـ ــدادي ( .)129/12االنس ـ ـ ــاب ,للس ـ ــمعا ( )517/9س ـ ــري أع ـ ــالم الن ـ ــبالء,
( .)118/11األعالم (.)122/8
( )2انظر :االتقان يف علوم القرآن.)137 ( ,
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ذوا الاَّذلر لُِّقـ ِّ
ويظهر-وهللا أعلمَّ -
رب اشـتقاقه مـن كلمـة القـرآن
ون و جذح هذله األَذواا هذو الق م
لفظا ومعل.
وأصبح لف القرآن -بعد ذلو« :-علما على الكتاب املنَـَّزل».
ُ
اثنْْلْ :عىن «القرآن» يف اَلصطال :
حتديدا ابلتعاريب املنطقية ذات األجنا والفصول واخلوا  .ثيث يكون
«القرآن الكرمي يتع َّذر ُ
تعريفــه حــدا حقيق ـا ,واحلــد احلقيقــي لــه :هــو استحضــارا معهــودا يف الــذهن أو مشــاهدا ابحلــس.
كــأن تشــري إليــه مكتــواب ي املصــحب أو مقــروءا ابللســان فتقــول هــو مــا بــهل هــاتهل الــدفتهل ,أو
تقول :هو {بَس َم ََّ
ََ
الر َمح َا َّ َ
َ} إىل قولهَ َْ { :ذا ا ََِاَّ َذة
اَّلل َّ َ
ب ال ََعللَ َم َ
الري َْم ( )1ا َََ َم مد ََّّلل َ َم
َ

َوالا َ
َّلس}»(.)1

* وقــد ذكــر العلمــاءُ رمحهــم هللا للقــرآن الكــرمي تعريف ـا اصــطالحيا يقـ ِّـرب معنــاا و يــزا عــن غــريا,
فعرفوا أبنه« :كالِّ هللا ،املم َّاْ ما علن نبْه حممد  ، املمعجْ بلفظه ،املمتعبَّد بتالوته ،املكتذوب
َّ
يف املْليف ،املاقوا ِبلتَّواتر».
ـب داال
وغاية العلماء مـن ذكـر هـذا القيـود بشـكل عـام ,هـي حتديـد املع َّـرف ,ثيـث يكـون التعري ُ
عليه داللة واضحة ,مانعا من دهول غريا فيه.
شر م القْود يف تعريف «القرآن الكرمي»:
كالِّ هللا) :فيخرج كالم غريا من اإلنس واجلن واملالئكة.
القيد األول( :القرآن :م

( )1مباحث يف علوم القرآن( ,

.)51
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القيـد الثـا ( :املما َّذْا) :هـرج بـه مـا اسـتأرير هللا بعلمـه ,أو ألقـاا إىل مالئكتـه ليعملـوا بـه ال لينزلــوا
على أحد من البشر ,فمن كالم هللا ما ينزله إىل البشر ,ومنه ما يستأرير بعلمه.
َ
ادا لَ َكلَم َ
ذلً
ذلً ََميب لَاَ َفذ َد الَبَ َح مذر ََذ َبذ َ وَ َن تَذ َاذ َفذ َد َكلَ َم م
قال هللا تعـاىلَ{ :م َ لَ َو َكذل َن الَبَ َح مذر ْذ َد ْ َ
ََميب َولَ َو َج َئذاَل َِبَاَلَ َه َْ َد ْدا}[الكهب[119 :

القيد الثالث( :علن نبَْمه حممد  :) هرج به املنزل علـى غـريا مـن األنبيـاء ,كـالتوراة املنزلـة علـى
موســى عليــه الســالم ,واإلجنيــل املنــزل علــى عيســى عليــه الســالم ,والزبــور املنــزل علــى داود عليــه
السالم ,والصحب املنزلة على إبراهيم عليه السالم.
القيــد الرابــع( :املمعجذذْ بلفظذذه) :فيخــرج غــري املعرــز مــن كــالم هللا تعــاىل ,كاألحاديــث القدســية,
وسائر الكتب السماوية ,فال تسمى قرآان؛ ألن هللا تبارا وتعاىل يتحد البشر أن أيتوا مبثلها.
القيد اخلامس( :املمتعبَّد بتالوته) :فتخرج بذلو قراءات ا حاد ,واألحاديث القدسية.
القيــد الســاد ( :املكتذذوب يف املْذذليف) :فيخــرج غــري املكتــوب يف املصــاحب مــن كــالم هللا
تعاىل ,كمنسوح التالوة فال يسمى قرآان.
القيد السابع( :املاقوا ِبلتَّواتر) :فيخرج غري املنقول ابلتواتر ,كالقراءة الشاذة ,فال تسمى قرآان؛
ألتا نقلت بطريق ا حاد.
ويماليظ يف هله القْود :أن منها ما هو متفق عليه عند العلماء ,ومنها ما هو خمتلب فيـه ,تبعـا
الهتالف أفهام العلماء ومقاصدهم.
أما من حيث كون القيد الزما أو غري الزم ,فلم ينقل عنهم هالف إالَّ
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يف قيــد اإلعرــاز ,والـراجح -وهللا أعلــم -أن اإلعرــاز قيــد الزم للتعريــب؛ ألنــه ِّ
الصـفةُ األساســية
للقرآن العظيم؛ وألن به يثبت أن القرآن كالم هللا تعاىل(.)1

( )1انظر :املصدر نفسه ,والصفحة نفسها .املدهل لدراسة القـرآن الكـرمي .)51 ( ,دراسـات يف علـوم القـرآن الكـرمي
(  .)52-53فيض الرمحن يف األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن ( .)59-51
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البلب األوا
عظمة الدَلئ واملقلصد والتأث
و ْه ثالثة ْوا

الفْ األوا :دالئل عظمة القرآن.
الفْ الالر :عظمة القرآن يف أسلوبه ومقاصدا.
الفْ الاللث :عظمة ثريري القرآن.
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الفْ األوا
دَلئ عظمة القرآن

و ْه و بعة ْبليث
املبحث األوا :عظمة القرآن كما بَـيَّـنَـتها آدته احلكيمة.
املبحث الالر :مظاهر عظمة القرآن.
املبحث الاللث :دالئل عظمة القرآن.
املبحث الرابع :عظمة أ اء وأوصاف القرآن
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سهْد

َّ
إن احلــديث عــن عظمــة القــرآن الكــرمي أعظــم مــن أن ُ ـي هبــا بشــر ,فكيــب مبــن يكتــب أوراق ـا
القمـةُ العليــا
حمــدودة ,يف أشــهر معــدودة ,فــأ لــه أن يفــي عمــا يكتــب ثقــه ,أو قريــب منــه ,إنَّـه َّ
والة لن نصل إليها مهما اجتهدان ولكنَّنا نقلب منها كلَّما اجتهـدان؛ ألنـه كتـاب هللا ,بـه تكلَّـم,
وفيــه أودع تلــو العظمــة ,ومــع ذلــو فالبــد مــن اســترالء هــذا العظمــة ,وتلــو اخلصوصــية فقــد
استوىل على العقول ,وهيمن على القلوب ,فأبدعت األلسن يف وصفه ,وسالت األقالم يف نعته,
حأ ال يكاد الواحد منا ند مثل الكتب الة كتبت عنه كما وكيفا.
وال غرابــة يف ذلــو فهــو أحســن احلــديث وأعظمــه وأطيبــه وأحكمــه ,وهــو الكتــاب الــذي ال ريــب
فيه ,وال نقص يعليه ,لبالغة آدته ,و و إرشـاداته ,ودقـة معلوماتـه ,وقـوة دالئلـه وبياانتـه ,ومجـال
عباراته.
وسيكون الكالم يف هذا الفصل عن عظمة القرآن ,ومظاهر هذا العظمة ,ودالئلها ,علـى النحـو
التال:
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املبحث األوا
عظمة القرآن كمل بَذَّْذاَتهل آَيته اَكْمة
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

و ْه تسعة ْطلل

األوا :ريناءُ هللا على كتابه.
الالر :عظمة ِّ
منزله تعاىل.
الاللث :فضل من نزل ابلقرآن.
الرابع :القرآن تنزيل ِّ
رب العاملهل.
مستقيم ليس فيه عوج.
اخللْس :القرآن
م
السلدس :هشوع اجلبال ُّ
وتصدعها.
السلبع :انقياد اجلمادات لعظمة القرآن.
الالْاِّ :
حتدي اإلنس واجلن ابلقرآن.
التلسع :مخس مزاد إعرازيَّة.
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املطل األوا
ثالء هللا علن كتلبه

أريــل هللا تعــاىل علــى كتابــه العزيــز يف آدت كثــرية ممَّـا يـ ُّ
ـدل علــى عظمتــه كمــا وصــفه«ِبلعظذذْم»

َ
َ
ْم} [احلرر.[87 :
{ َولََق َد َآتَذ َْذاَ َ
لَ َس َبذ ْعل ْ َا ال ََماَ َلر َوالَ مق َرَآ َن ال ََعظ َ

ووصفه «ِبْليكلِّ» يف َوله تعلَل{ :الر كَتَلب و َ
ْذلَ َ َْ َذا لَذ مد َن َي َك ٍ
ذْم
ميك َمذ َ آ َََيتمذهم ممثَّ م َم
َ

َخبَ ٍ}] هود.[1 :

َ
ْذ مَدَْل
ذلب َِب ََذَ َمق مْ َ
وذكر «هْماته علن الكت السلبقة» يف قوله تعـاىلَ { :ووَنَذ َْلَاَل يَلََْ َ الَكتَ َ

لَمل بذ ََ ي َدي َه َْا ال َ
َكتَ َ
لب َومْ َه َْ َماْل َعلََْ َه} ]املائدة.[28 :
َ َََ َ َ
فهذا الكتاب هو املهيمن احلاف ملقاصد الكتب املنزلة قبله ,الشـاهد املـنيمتن علـى مـا جـاء فيهـا,
يقر الصحيح فيها ,ويصحح اخلطأ.
ووصـفه يف ِّأم الكتـاب أبنــه «علذ ٌّذَ يكذْم» يف قولــه تعـاىل{ :ويَنَّذذهم َيف وَمِّ ال َ
َكتَ َ
ذلب لَذ َديَذاَل لَ َعلَذ ٌّذَ
م
َ

َي َكْم} الزهرف .[2 :فهذا شهادة من هللا تعاىل بعلو شأن القرآن وحكمته.

{ َعلَذ ٌّذَ} يف حملــه ,وشــرفه ,وقــدرا ,فهــو عــال علــى مجيــع
وال ريـب أن مــن عظمــة القــرآن أنــهَ :

كتب هللا تعاىل؛ بسبب كونه معرزا ابقيا على وجه الدهر(.)1
ومعــل احلكــيم :املنظــوم نظم ـا ُمتقنـا ال يعليــه أي هلــل يف ِّ
أي وجــه مــن الوجــوا ,فهــو حكــيم يف
ذاته ,حاكم على غريا.

( )1انظر :التفسري الكبري.)167/57( ,
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والقــرآن { َي َكذذْم} كــذلو فيمــا يشــتمل عليــه مــن األوامــر ,والن ـواهي ,واألهبــار ,فلــيس فيــه

حكم خمالب للحكمة ,والعدل وامليزان(.)1
ومن ريناء هللا تعاىل على القرآن أن وصفه يف ريالث سور أبنه «كتلب ْبل َ»(.)5
وبركـة هـذا الكتـاب متتـد إىل يـوم القيامـة فعطـاتا انم ال ينفـد..يواكب احليـاة هبـذا العطـاء ,مث أي
شفيعا ألصحابه.

املطل الالر
عظمةم مَ
ْاْله سبحلنه وتعلَل

العظْم :ذو العظمة واجلالل يف ُملكه وسـلطانه  ,كـذلو تعرفـه العـرب يف ُهطبهـا وحماوراهتـا,
يقــول قــائلهم :مــن عظــيم ب ـ فُـالن اليــوم؟ أي :مــن لــه العظمــة و ِّ
الرائســة مــنهم؟ فيقــال :فــال من
ُ
()2()3
رتساتهم ,وذوو اجلاللة والرائسة منهم .
عظيمهم ,ويقولون :هنيالء عظماءُ القوم أي:
ُ

( )1انظر :تفسري السعدي.)237/2( ,

أتْ منلذٍ للل يف و َلِّ السو التللْة( :األنعام( ,)122 ,95 :األنبياء.)59 :
(َّ )5
( )3هالَ رق بَ عظمة اخلللق واملخلوق :فاملخلو قد يكون عظيما يف حال دون حال ,ويف زمان دون زمان ,فقـد
يكون عظيما يف شبابه وال يكون كذلو عند شيبه ,وقد يكون ملكا أو غنيا معظَّمـا يف قومـه ,فيـذهب ملكـه وغنـاا
أو يفار قومه وتذهب عظمته معها ,لكن هللا سبحانه هو العظيم أبدا.
السري الزجاج (  ,)26تفسري القرطيب.)83/16( ,
( )2انظر :تفسري أ اء هللا احلسل ,إلبراهيم بن َّ
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«قــال األصــبها »( :)1العظم ـةُ صــفةم مــن صــفات هللا ,ال يقــوم ــا هلـ مـق ,وهللا تعــاىل هلــق بــهل
اخللق عظمة يـُ َع ِّظ ُم هبا بعضهم بعضا ,فمن النا من يـُ َع ِّظ ُم ملال ,ومنهم من يعظم لفضل ,ومهم
من يُعظم لعلم ,ومنهم من يُعظم لسلطان ,ومنهم من يُعظم جلاا.
وك وايد ْا اخللق يمنل يعظَّم ِبعىن دون ْعىن ،وهللا  يمعظَّم يف األيواا كلهل.
فينب ي ملـن عـرف ح َّـق عظمـة هللا ,أالَّ يـتكلَّم بكلمـة يكرههـا هللا ,وال يرتكـب معصـية ال يرضـاها
هللا ,إذ هو القائم على كل نفس مبا كسبت» (.)5
فاهلل تعاىل هو العظيم املطلق؛ ألنه عظيم يف ذاته وأ ائه وصفاته كلها فال نوز قصـر عظمتـه يف
ألن ذلو ُّ
شيء دون شيء منها؛ َّ
حتكم أيذن به هللا.

( )1هو احلاف إ اعيل بن حممد بن الفضل القرشي التيمي مث الطلحي األصبها  ,امللقب بـ «قوام السنة» .مولدا سنة
( 227ه ــ) .حــدث عنــه :أب ــو ســعد الســمعا وأبــو ط ــاهر الســلفي وأبــو القاســم ب ــن عســاكر وأبــو موســى امل ــدي
وغـريهم .قـال السـمعا « :هـو إمـام يف التفسـري واحلـديث والل ـة واألدب ,عـارف ابملتـون واألسـانيد ,كنـت إذا سـألته
ع ــن املش ــكالت أج ــاب يف احل ــال» .ت ــويف س ــنة ( 232هـ ــ) .وم ــن مص ــنفاته« :اللغي ــب واللهي ــب» و «احلر ــة يف
ا ر ــة» ويس ــمى ب ـ ـ «الس ــنة» و «دالئ ــل النب ــوة» و «س ــري الس ــلب» و «امل ــازي» .انظ ــر :األنس ــاب-368/3( ,
 .)369البداية والنهاية .)517/15( ,سري أعالم النبالء.)88-81/51( ,
( )5نقــال عــن :الــنهج األ ــى يف شــر األ ــاء احلســل ,مــد بــن محــد احلمــود .)562/1( ,وأحــال علــى :احلرــة يف
ا رة ,إل اعيل بن حممد األصفها  12 ( ,ب 16 -أ).
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قال ابن القيم( )1رمحه هللا مقررا ذلو(:)5
«وه ذ ذ ذذو العظ ذ ذ ذذْم بكذ ذ ذ ذ َ ْع ذ ذ ذذىن ي َ
وجذ ذ ذ ذ م التَّ ذ ذ ذ ذ
مَ ْم
م
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َ
ذعظْم َل ميْ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْه َْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا يَنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
لن»
ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
َ

السبع ,ومن فيهما,
السبع واألرضهل َّ
السماوات َّ
ما عظمته تعلَل :أنه ال يشق عليه أن ف َّ

وما فيهما ,كما قال تعاىل{ :وََل يذئ َ
َ
َ
ْم} ]البقرة.)3([522 :
َ َم م
ودهم ي َفظم مه َمل َو مه َو ال ََعلَ ال ََعظ م

وتترلــى عظمــة القــرآن العظــيم يف عظمــة منزلــه جــل جاللــه ,ويتضــح ذلــو جلي ـا يف عــدة آدت
منها:

َََ
قولـه تعــاىل{ :امل ( )1تَذ َا َْيذ ال َ
َكتَ َ
َ ( )1و ََِّ يَذ مقولمذذو َن ا َذتَ ذ َذراهم
ب ال ََعذذللَ َم َ
ذلب ََل َيَذ َ ْذذه ْذ َذا َ َم
م

بَ َ مه َو ا َََق َْ َا َبَم َ لَتمذ َا َل َ ََذ َوْْل َْل و ََرا مه َم َْ َا نَ َلي ٍر َْ َا ََذ َبلَ َ لَ َعلَّ مه َم يَذ َهتَ مدو َن} ]السردة:
.[ 3-1

ذلب َْذا ََّ
َ
اَّلل ال ََع َْيذ َْ ا َََ َك َ
ذْم} [اجلارييـة ,األحقـاف-1 :
وقوله تعـاىل{ :يذم ( )1تَذ َا َْيذ م الَكتَ َ َ

.)2( ]5

الزرعــي مث ِّ
الدمشـقي ,مشـس ال ِّـدين أبـو عبــد هللا ابـن قـيم اجلوزيـة ,تفقــه يف
( )1هـو حممـد بـن أيب بكـر بــن أيـوب بـن سـعد َّ
مــذهب اإلمــام أمحــد وبــرع وأفــأ ,الزم ابــن تيميــه وأهــذ عنــه ,وتفــنن يف علــوم اإلســالم ولــه يف ُكـ ِّل فــن اليــد الطُّـوىل.
وهترد ,وقد امتحن وأذوي مرات ,وصنب تصانيب كثرية منها« :زاد املعاد يف هـدي هـري العبـاد» و
وكان ذا عبادة ُّ
الصواعق املرسلة على اجلهمية املعطلة» .تويف سنة ( 721هـ).
« َّ
انظر :ذيل طبقات احلنابلة .)227/5( ,معرم املنيلفهل.)116/9( ,

( )5النونية بشر أمحد بن إبراهيم بن عيسى.)512/5( ,
( )3انظر :املصدر السابق.)566/1( ,
ضذل يف و َذلِّ آَيً السذو التللْذة( :آل عمـران( ,)3-5 :الكهـب( ,)5-1 :املائـدة,)28 :
(َّ )2
أتْ منذلذٍ لذلل وي ْ
(إبراهيم( ,)5-1 :النمل( ,)6 :يس ( ,)2-1غافر( ,)5 :فصلت( ,)5-1 :الرمحن.)5-1 :
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املطل الاللث
ض ْا نْا ِبلقرآن

الس ـالم ,أمــهل
نـ َّـوا هللا تعــاىل بشــأن مــن نــزل ابلقــرآن علــى رس ـولنا حممــد  , وهــو ج يــل عليــه َّ
الوحي اإل ي ,وذكر فضله يف عدة آدت ,منها:
َ َ َّ َ
* قولـه تعـاىلَ{ :مذ نَذ َّْلَذذهم و الَ مقذ مد َ َ َ
يا آ ََْامذوا َو مهذ ْدى َوبم َشذ َرى
م م
س ْ َذا َبمذ َ َِب ََذَ َمق لْمذاَذبمذ َ الذذل َ
َ

لَل َ
َ} ]النحل.[115 :
َم َسل َم َ
م
السالم.
و ( و القدس) :ج يل عليه َّ

وياَذذل} ]مــرمي ,[17 :أي :ملك ـا مــن
والـ ُّـرو ُ  :امللــو ,كمــا قــال تعــاىلَ { :أَ َ َس ذلَاَل يَلََْذ َهذذل م َ
مالئكتنا.
و (القذذدس) :بضـ َّـمتهل ,وبِّضــم فســكون ,مصــدر ,أو اســم مصــدر ,مبعــل :النزاهــة والطهــارة ,أو
الطُهر.
الفضل وجاللةُ ال َقدر.
واملراد به هنا :معنياا احلقيقي واجملازي ,الذي هو
ُ
وإضــافة الــرو إىل ال ُق ـ ُد  ,مــن إضــافة املوصــوف إىل الصــفة ,كقــو م :حــالُ اجلــود ,وزيـ ُـد اخلَـري.
واملراد :حالم اجلواد ,وزي مد ِّ
اخلري.
امللو امل َق َّد (.)1
فاملعلُ :
ُ
َ
َ
ذَ (َ )191علَذذن
َ ( )191نَذ َذْ َا بَذذه الذذرو م َاألَْذ م
ب ال ََعذذللَ َم َ
* وقولــه تعــاىلَ { :ويَنَّذذهم لَتَذ َا َْي ذ م َ َم
َ
َ َ
َ
يا} ]الشعراء.[192-195 :
ََذ َلب َ لتَ مكو َن ْ َا ال مَم َال َ َ

( )1انظر :التحرير والتنوير.)559/13( ,)278/1( ,
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السالِّ ِبلرو لعدة ووجه:
ومسَ جري م علْه َّ
يب له وبيا من لعلو مرتبته.
 -1ألنه رو ُم َق َّدسة فوص ُفهُ بذلو تشر م
 -5ألن ِّ
الدين يا به ,كما يا البد ُن ابلرو  ,فهو املتول إلنزال الوحي إىل األنبياء.
الروحانية ,وكذلو سائر املالئكة ,غري أن روحانيته ألُّ وأكمل.
 -3ألن ال الب عليه َّ
ضمته أصالب الفحول ,وأرحام األمهات(.)1
 -2ألنه ما َّ

* وَد وصف هللا تعلَل جري علْه السالِّ ِبمس صفلً يف قوله تعاىل{ :يَنَّهم لََق َو ما مس ٍ
وا
َ

َ ( )17مْطَ ٍلع َمثَّ و ََْ ٍ
ش َْ َك ٍ
َك َر ٍمي (َ )19ذي َمذ َّوةٍ َع َا َد َذي ال ََع َر َ
َ} ]التكوير.[51-19 :

وهذذله الْذذفلً اخلمذذس تتضذ َّذما تْكْذذة سذذاد القذذرآن العظذذْم ,وأنــه ــاع نبينــا حممــد  مــن
السالم ,و اع ج يل األمهل من ِّ
رب العاملهل فناهيو هبذا السند علوا وجاللة.
ج يل عليه َّ
السالِّ
* صفلً جري األَْ علْه َّ
الْفة األوَل :ونه كرمي.
فهــو رســول كــرمي ولــيس كمــا يقــول أعــداتا :إن الــذي جــاء بــه شــيطان ,فــإن الشــيطان هبيــث
خمبث ,ل ـيم ,قبـيح املنظـر ,عـدمي اخلـري ,ابطنـه أقـبح مـن ـاهرا ,و ـاهرا أشـنع مـن ابطنـه ,ولـيس
فيه وال عندا هري ,فهو أبعد شيء عن الكرم.

( )1انظر :التفسري الكبري ,للرازي (.)161/3
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والرسـول الـذي ألقـى القــرآن علـى حممـد  كــرميم ,مجي ُـل املنظـرَ ,هبِّـ ُّي الصــورة ,كثـري اخلـري ,طيــب
مطيب ,معلم الطيبهل.
الْفة الالنْة :ونه ذو َوة.
كما قال تعاىل يف موضع آهرَ { :علَّ َمهم َش َدي مد الَ مق َوى} ]النرم.[2 :
ويف ذل تابْه علن وْو :
 -1أنــه بقوتــه نــع الشــياطهل أن تــدنوا منــه ,وأن ينــالوا منــه شــي ا ,وأن يزيــدوا فيــه أو ينقصـوا
منه ,بل إذا رآا الشيطان هرب منه و يقربه.
 -5أنه ُموال ذا الرسول الذي َّ
ومناصر ,كما قال تعاىل:
ومعاض مد له ,ومواد له
كذبتموا؛ ُ
م
َ
اَّلل هو ْوََله و َج ََري و َ
َ
َ َوال ََم َالئَ َكةم بَذ َع َد
{ َويَ َن تَظَ َ
صلل مح ال مَم َيْاَ َ
له َرا َعلََْه ََإ َّن ََّ م َ َ َ م َ م َ َ
َذلَ َ ظَ َه } [التحرمي.[2 :

ـوي وليَّـه ,ومـن أنصـارا ,وأعوانـه ,ومعلِّمـه ,فهـو املهتـدي املنصـور ,وهللا هاديــه,
ومـن كـان هـذا الق ُّ
وانصرا.
َّ -3
أن مــن ع ــادل ه ــذا الرس ــول فق ــد ع ــادل صــاحبه ووليَّ ـه ج ي ــل ,وم ــن ع ــادل ذا الق ــوة
والشدة فهو ُعرضةم للهالا.
 -2أنه قادر على تنفيذ ما أُِّمَر به لقوته ,فال يعرز عن ذلوُ ,م َنيد له كمـا أُِّمـَر بـه ألمانتـه,
الرســول ,و ِّ
الرســالة ,واملرســل
فهــو القــوي األمــهل ,وهــذا يــدل علــى عظمــة شــأن املرســل ,و َّ
القوي املكهل عندا ,املطاع يف املـ ،األعلـى ,فـإن
إليه واملرسل به؛ ألنه انتدب له الكرمي َّ
امللوا ال تُرسل يف مهماهتا إالَّ األشراف ,ذوي األقدار والرتب العالية(.)1

( )1انظر :التبيان يف أقسام القرآن ,البن القيم.)76-72/1( ,
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الْفة الاللاة :ونه ْكَ عاد الرب تعلَل:

ش َْ َك ٍ
كما قال تعاىلَ { :ع َا َد َذي ال ََع َر َ
َ} ]التكوير.[51 :

فعيل ,صفةم مشبَّهةم من َم ُك َن بضم الكاف ,مكانة ,إذا علت رتبتُه عند غريا ,كما قال
م
واملكَ :م

لا يَنَّ َ الََْذ َوَِّ لَ َديَذاَل َْ َكَ
السالم مع امللوَ { :ذلَ َّمل َكلَّ َمهم ََ َ
هللا تعاىل يف قصة يوسب عليه َّ

و َََْ}[يوسب.[22 :

ش} ب ــهل { َذي َمذ ذ َّذوةٍ} و{ َْ َك ذ ذ ٍ
وتوس ـ ـي ُ قول ــهَ { :ع َا ذ ذ َد َذي ال ََعذ ذ َذر َ
َ} ليتنازع ــه ك ــال

الوصــفهل علــى وجــه اإلنــاز ,أي :هــو ذو قــوة عنــد هللا ,أي جعــل هللا تعــاىل مقــدرة ج يــل عليــه
السالم ختوله أن يقوم بعظيم ما يوكله هللا به مما تاج إىل قوة القدرة وقوة التدبري ,وهو ذو مكانة
عند هللا وزلفى.
والعاديَّةم :عاديَّةم تعظْم وعالية.
َو ُع ِّد َل عن اسم اجلاللة إىل { َذي ال ََع َر َ
السالم ومكانته عنـد هللا
ش} لتمثيل حال ج يل عليه َّ
تعاىل ثال األمري املنفذ ألمر امللو وهو مبحل الكرامة لديه(.)1
السذالِّ لذه ْكلنذة ووجلهذة عاذد هللا تعذلَل ،وهذو وَذرب املالئكذة يلْذه .يشـهد لـه
جري علْذه َّ

قوله تعاىلَ { :ع َا َد َذي ال ََع َر َ
ش} إشارة إىل علو منزلته ,إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه.

الْفة الرابعة :ونه ْطلع يف السملواً.

ذلع َمثَّ} إشــارة إىل أن جنــودا وأعوانــه مــن املالئكــة الكـرام يطيعونــه كمــا يطيــع
ويف قولــه { :مْطَذ ٍ

اجلي ُ قائدهم ,لنصر صاحبه وهليله حممد . 

( )1انظر :التحرير والتنوير.)138/31( ,
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وفيه إشارة أيضا إىل أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصـبح مطاعـا يف األرمل ,كمـا أن ج يـل
مطــاع يف الســماء ,وأن كــال مــن الرسـولهل مطــاع يف حملــه وقومــه ,وفيــه تعظــيم لــه أبنــه مبنزلــة امللــوا
املطاعهل يف قومهم ,فلم ينتدب ذا األمر العظيم إال مثل هذا امللو املطاع.
الْفة اخللْسة :ونه وَْ.
ويف وصفه ابألمانة إشارة إىل حف ما محله ,وأدائه له على وجهه دون نقص وال ت يري(.)1
وفيمــا تقــدم مــن عظمــة أوصــاف ج يــل عليــه الســالم ,تتبــهل لنــا -بقيــا األوىل -عظمــة القــرآن
الذي نزل به ,وعلو شأنه ,ومنزلته عند هللا تعاىل.

املطل الرابع
القرآن تاْي ب العلملَ

َ
َ
َ} ]الشعراء-195 :
َ ( )191نَذ َْ َا بَه الرو م َاألَْ م
ب ال ََعللَ َم َ
قال تعاىلَ { :ويَنَّهم لَتَذ َا َْي م َ َم
.[193
أسـند هللا -جـل جاللـه -إنـزال القـرآن إىل جنــاب عظمتـه يف مخسـهل آيـة مـن آدت القـرآن اجمليــد
أو يزيــد ,ويف هــذا داللــة علــى كمــال العنايــة اإل يــة ابلقــرآن ,ممــا يهــز املشــاعر ,و ــرا الوجــدان,
ويبعث على تربية املهابة منه عند

( )1انظر :املصدر نفسه والصفحة نفسها .املصدر السابق.)77/1( ,
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اعه.
كمــا أن يف ذلــو تنبيهـا علــى أن املنــزل مــن لــدن حكــيم هبــري -وكمــال القائــل يــدل علــى صــد
املقول -وتنويها بعظمته املكتسبة مـن عظمـة منزلـه ,وإشـادة -أ ـا إشـادة -بشـرف القـرآن ,و ـو
قدرا ,وعظيم مكانته(.)1
وقال تعاىل أيضا{ :يَ ََّ وَنَذ َْلَاَلهم َيف لََْذلَ َة الَ َق َد َ} ]القدر.[1 :

«ويف ضم العظمة ويسالد اْلنْاا يلْه تشريف عظْم للقرآن»(.)5
وال شو أن هذا « تنويه بشأن القرآن الكرمي وإجـالل لـه ,اضـمارا املـنيذن ب ايـة نباهتـه امل نيـة
عن التصريح به ,كأنه حاضر يف مجيع األذهان ,واسناد إنزاله إىل نون العظمـة املنبـع عـن كمـال
العناية به»(.)3
()2
َ
َ
ذلب
يقول ابن عاشور رمحه هللا عند تفسريا لقوله تعاىل{ :و ََوَملَ يَكَف َه َم و َََّ وَنَذ َْلَاَذل َعلََْذ َ الَكتَ َ

يمذ َتذلَن َعلََْ َه َم} ]العنكبوت:)2([21 :

( )1انظــر :عنايــة هللا وعنايــة رســوله ابلقــرآن الكــرمي ,أ.د .أبــو س ـريع حممــد (  .)1وهــو ثــث مقــدم إىل م ـنيمتر القــرآن
الكرمي وأريرا يف إسعاد البشرية ,كلية الشريعة -جامعة الكويت ,بتاريب ( 1212/11/56 ,52هـ)
( )5التحرير والتنوير)215/31( ,
()3تفسري أيب السعود.)185/9( ,
( ) 2هو حممد الطاهر بن عاشور ,رئيس املفتهل املالكيهل بتونس وشيب جامع الزيتونة ,وهو من أعضـاء اجملمعـهل العـربيهل
يف دمشق والقاهرة ,ولد سنة ( 1596هـ) ,وتويف سـنة ( 1393هــ) .مـن مصـنفاته « :مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية»
و « تفسري لتحرير والتنوير« و «أصول اإلنشاء واخلطابة» .انظر :األعالم.«)127/6( ,
()2التحرير والتنوير)188/51( ,
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َ
ذلب} :القــرآن ,وعــدل عــن لفـ القــرآن الــذي هــو كــالعلم عليــه إىل لفـ الكتــاب
«و {الَكتَذ َ
املعهود إل ائه إىل معل تعظيمه أبنه املشتهر من بهل كتب األنبياء».
فمن عظمة القرآن أنه نزل من هللا تعاىل وحدا ال من غريا؛ لنفع النا وهدايتهم ,فاجتمعت يف
القرآن العظيم مخس فضائل:
 -1أنه أفضل الكتب السماوية.
 -5نزل به أفضل الرسل وأقواهم ,األمهل على وحي هللا تعاىل.
 -3نزل على أفضل اخللق ,حممد . 
 -2نزل ألفضل أمة أهرجت للنا .
 -2نزل أبفضل األلسنة وأفصحها ,وأوسعها ,وهو اللسان العريب املبهل(.)1

املطل اخللْس
القرآن ْستقْم لْس ْه عوٍ

أريل هللا تبارا وتعاىل -الـذي ال حنصـي رينـاء عليـه -علـى نفسـه وذكـر أنـه مسـتحق للحمـد علـى
إنزالــه القــرآن العظــيم ,تنبيه ـا منــه تعــاىل علــى أنــه أعظــم نعمائــه؛ ألنــه ا ــادي إىل مــا فيــه كمــال
العبـاد ,والــداعي إىل مــا فيــه صــال املعــاش واملعــاد -وقــد علــم عبــادا كيــب مدونــه علــى إفاضــة
هذا النعمة

( )1انظر :تفسري السعدي.)282/3( ,
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اجلليلة فقال سبحانه:

َ
َ َ
ََ َ
ََ َ
َسل َش َذدي ْدا
{ا َََ َم مد ََّّلل الَّلي وَنَذ َْ َا َعلَن َع َبده الَكتَ َ
لب َوَملَ َََي َع َ لَهم ع َو ْجل (ََ )1ذَْم ْمل لْمذ َال َ َِب ْ

َ
َ
شذر الَم َذيَْاََ الَّ َذليا يذعملمذو َن َّ َ
لَ َ
لً و َّ
سذاْل} ]الكهـب-1 :
َن َم َذم و َ
ْ َا لَ مدنَهم َويمذبَ م َ م َ
الْذ َ
َ ََ َ
َج ْذرا َي َ
.[ 5
قال أهل الل ة :إن العوج يف املعا كـالعوج يف األعيـان ,ونفـي العـوج عـن القـرآن لـه عـدة أوجـه,
منها:
األول :نفــي التنــاقض عــن آدتــه ,كمــا قــال تعــاىل{ :ولَذذو َكذذل َن َْذذا َع َاذ َذد غَذ َ ََّ
اَّلل لََو َج ذ مدوا َْذ َذه
َ
َ
َ َ

ا َختَ َال ْل َكاَ ْا} ]النساء.[85 :
الالر :أن كـل مـا ذكـر هللا تعـاىل يف القـرآن ,مـن التوحيـد والنبـوة واألحكـام والتكـاليب فهـو حـق
وصد وال هلل يف شيء منه البتة(.)1
وأهـ تعــاىل كــذلو عــن القــرآن أنــه لــيس فيــه تضــاد وال اهــتالف وال عيــب مــن العيــوب الــة يف
كالم البشر فقالَ{ :مذ َرآ ََْ َع َربًَّْل غََْذ َر َذي َع َو ٍٍ لَ َعلَّ مه َم يَذتَّذ مقو َن} ]الزمر.[58 :

أي :ليس فيه هلل وال نقص بوجه من الوجوا ,ال يف ألفا ه ,وال يف معانيه ,وهذا يستلزم كمال
اعتداله واستقامته(.)5
قذذد وصذذف هللا تعذذلَل كتلبذذه العْيذذْ بوصذذفَ عظْمذذَْ ،شذذتملَ علذذن ونذذه الكلْذ ْذا ْذذع
الوجوه ،وعظْم بك ْل تعر عاه الكلملً ،ومهل:
 -1نفي العوج عنه :وهذا يقتضي أنه ليس يف أهبارا كذب ,وال يف

( )1انظر :التفسري الكبري ,للرازي (.)62/51
( )5انظر :تفسري ابن كثري ( ,)23/2تفسري السعدي ( ,)732-733/1التسهيل لعلوم التنزيل (.)192/3
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أوامرا ونواهيه لم وال عبث.
 -5يثبذلً ونذذه ْسذذتقْم ْقذذْم :فــالقرآن العظــيم مســتقيم يف ذاتـه ,مقــيم للنفــو علــى جــادة
الصواب ,وإريبات االسـتقامة ,يقتضـي أنـه ال ـ وال أيمـر إال أبجـل اإلهبـارات ,وهـي
األهبــار الــة متــ ،القلــوب معرفــة وإ ــاان وعقــال ,كاإلهبــار أب ــاء هللا وصــفاته وأفعالــه,
واإلهبار ابل يوب املتقدمة واملتأهرة.
وأن أوامـرا ونواهيـه ,تزكــي النفـو وتطهرهــا وتنميهـا وتكملهــا ,الشـتما ا علــى كمـال العــدل
والقس  ,واإلهال  ,والعبودية هلل رب العاملهل ,وحدا ال شريو له.
فحقيق بكتاب موصوف مبا ذكر ,أن مد هللا تعاىل نفسه على إنزاله(.)1
وبنفي العوج عن القرآن الكرمي ,وإريبات استقامته تترلى عظمته وعلو شأنه ومنزلته عنـد هللا
تعاىل.

املطل السلدس
خشوع اِبلا وتْدعهل

فلقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة ثريريا أنه لو أنزل على جبل مـن اجلبـال وجعـل لـه عقـل
كمــا جعــل للبشــر ,لرأيــت اجلبــل -مــع كونــه يف غايــة القســوة والصــالبة -هاشــعا متصــدعا مــن
هشية هللا .كما قال تعاىل{ :لَ َو

( )1انظر :تفسري السعدي.)139/3( ,
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لشذعل ْتْذ مَدعل َْذا َخ َشذْ َة ََّ
َ
ضذ َربمذ َهل
اَّلل َوتََلذ َ َاأل ََْاَ م
ذلا نَ َ
وَنَذ َْلَاَل َهذ َلا الَ مق َذرَآ َن َعلَذن َجبَذ ٍ لََروَيَذتَذهم َخ ْ م َ َ ْ َ َ
لَلا َ
َّلس لَ َعلَّ مه َم يَذتَذ َف َّك مرو َن} ]احلشـر .[51 :أي :ال تعـ اجلبـل وتصـدع صـخرا مـن شـدة ثريـرا
من هشية هللا.
جبال وشذم ،وو يج ْذرا
ففي هذا «بْلن يقْقة أتث القرآن و عللْته يف املخلوَلً ،ولو كلن
ْ
وصم»(.)1
وضرب التصدع مثال لشدة االنفعال والتأرير؛ ألن منتهى ثرير األجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع
وال صل ذلو بسهولة.
واخلشوع :هو التطأطني والركوع ,أي لرأيته ينزل أعالا إىل األرمل.
والتْدع :التشقق ,أي لتزلزل وتشقق من هوفه هللا تعاىل(.)5
وال شو أن هذا تعظيم لشأن القرآن ,ومتثيل لعلو قدرا وشدة ثريريا يف النفـو  ,ملـا فيـه مـن ابلـغ
املـواع والزواجــر ,وملــا اشــتمل عليــه مــن الوعــد احلــق والوعيــد األكيــد ,فــإذا كــان اجلبــل يف غلظتــه
وقساوته ,لو فهم هذا القرآن -كما فهمتموا -خلشع وتصدع من هـوف هللا تعـاىل ,فكيـب يليـق
بكم أيها البشر أال تلهل قلوبكم وختشع وتتصدع من هشية هللا ,وقد فهمتم عن هللا أمـرا وتـدبرل
كتابه(.)3
واملقْود ْا ييذراد اريذة :إبـراز عظمـة القـرآن الكـرمي ,واحلـث علـى ثمـل مواعظـه اجلليلـة ,إذ ال
ع ــذر ألح ــد يف ذل ــو ,وأداء ح ــق هللا تع ــاىل يف تعظ ــيم كتاب ــه ,وت ــوبيب م ــن ال ــلم ه ــذا الق ــرآن
العظيم ,وفيه كذلو متثيل وختييل

( )1أضواء البيان.)76/8( ,
( )5انظر :التحرير والتنوير.)112/58( ,
( )3انظر :تفسري ابن كثري.)322-323/2( ,
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لعلو شأن القرآن وقوة ثريري ما فيه من املواع (.)1

املطل السلبع
انقْلد اِملداً لعظمة القرآن

يقول هللا تعاىل مبينـا ومنبهـا علـى عظمـة القـرآن وثريـرياَ { :ولَ َذو و َّ
ذلا و ََو
ً بَ َذه ا ََِبَ م
َن َمذ َذرآ ََْ مسذَمَ َ

َ
َ
ض و ََو مكلَم َم بَ َه ال ََم َوتَن} ]الرعد.[31 :
َمطم َع َ بَه األَ َ م
هلا شرط جوابه حملوف ،واملراد ْاه :تعظْم شأن القرآن العظْم.
«كما تقول ل المو لو أ قمت إليو ,وتـلا اجلـواب؛ واملعـل :ولـو أن قـرآان سـريت بـه اجلبـال
عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها ,أو قطعت به األرمل حأ تتصدع وتتزايل قطعا ,أو كلم بـه
املوتى فتسمع وجتيب ,لكان هذا القرآن لكونه غاية يف التذكري وتاية يف اإلنذار والتخويب»(.)5
ويف بيان املقصود هنا يقول أبو السعود( )3رمحه هللا« :واملقصود :بيان

( )1انظر :تفسري أيب السعود .)533/8( ,زاد املسري ,البن اجلوزي (.)552/8
( )5الكشاف ,للزخمشري (.)298/5
( )3هو حممد بـن حممـد بـن مصـطفى العمـادي ,ولـد يف قريـة قـرب القسـطنطينية سـنة ( 893هــ) .طلـب العلـم علـى جلـة
من العلماء منهم والدا واشتهر يف تركيا ودر يف مدارسها ,وول القضاء ب وسة وغريها مث توىل منصـب اإلفتـاء حنـو
ريالريــهل ســنة ,ولــه عــدة مصــنفات أشــهرها :تفســريا املســمى » إرشــاد العقــل الســليم إىل م ـزاد القــرآن الكــرمي» ,تــوىف
ابلقسطنطينية سنة ( 985هـ) .انظر :وفيات األعيان.)238/5( ,
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عظم شـأن القـرآن العظـيم ,وفسـاد رأي الكفـرة ,حيـث يقـدروا قـدرا العلـي ,و يعـدوا مـن قبيـل

ا دت فــاقلحوا غــريا ,ممــا أو موســى وعيســى عليهمــا الســالم ...,ذذلملعىنَ { :ولَذ َذو و َّ
َن َم ذ َذرآ ََْ

لا} .وي :انزاله أو بتالوتـه عليـه ,وزعزعـت عـن مقارهـا كمـا فعـل ذلـو ابلطـور
ً بَ َه ا ََِبَ م
مسَمَ َ
ملوسى عليه الصالة والسالم.

َ
َ
ض} أي :شـققت وجعلـت أتــارا وعيـوان ,كمــا فعـل ابحلرــر حـهل ضـربه
{و ََو َمطم َعذ َ بَذذه األَ َ م
عليــه الســالم بعص ــاا ,أو جعلــت قطع ـا متص ــدعة .أو {و ََو مكلَمذ َذم بَذ َذه ال ََم ذ َذوتَن} أي :بعــد م ــا
أحييت بقراءته عليهـا ,كمـا أحييـت لعيسـى عليـه السـالم ,لكـان ذلـو هـذا القـرآن ,لكونـه ال ايـة
القصول يف االنطواء على عرائب آاثر قدرة هللا تعاىل وهيبته»(.)1
فمما تقدم تتبهل لنا عظمة القرآن وعلو شأنه ومنزلته وثريريا.

املطل الالْا
حتدي اْلنس واِا ِبلقرآن

من مظاهر عظمة القرآن وعلـو شـأنه ,أن هللا تعـاىل حتـدل اإلنـس واجلـن أن أيتـوا مبثلـه ,أو بعشـر
سور من مثله ,أو بسورة مثله.

اْلنَس وا ََِا َعلَذن وَ َن َُتمذوا َِبَاَذ َ َهذ َلا الَ مقذرآ َ
َ
َ
َن ََل ََُتمذو َن َِبَاَلَ َذه
َ
َ
قال تعاىلَ{ :م َ لَئ َا ا َجتَ َم َع ََ م َ

ض مه َم لَبَذ َع ٍ
ض ظَ َه ْا} ]اإلسراء.)5([88 :
َولَ َو َكل َن بَذ َع م

( )1تفسري أيب السعود.)55-51/2( ,
( )5ثمل آدت التحدي يف أرقام آدت السور التالية( :الطور( ,)32 :هود( ,)13:يونس( ,)38 :البقرة.)53 :
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«{َم َ } ال يقو ا احلق سبحانه بينه وبهل رسوله ,بل املراد :أعلنها د حممد على املـ ,،وأ ـع

هبا النا مجيعا؛ ألن القضية قضية حتد للرميع»(.)1
ولقد ثب ِبل َل يدع ثلمة ملرراب :أن القرآن العظيم تنزيل من رب العاملهل على هال املرسلهل.
وأن اخللــق مجيع ـا لــو تضــافرت جهــودهم واحتــد رأيهــم علــى غايــة واحــدة هــي أن أيت ـوا مبثــل هــذا
القــرآن يف قمــة فصــاحته ,وذروة بالغت ـه ,وعمــق معنــاا ,ومــا احت ـواا مــن ش ـرائع وآداب ,ملــن ولــن
أيتوا مبثله.
وملا يعتد املعارمل ابلوحي ,و يقتنع مبا فيه من املعرزات الدالة على كونـه مـن عنـد هللا تعـاىل,
وعلــى حقيقــة نبوتــه  , فقــالوا :إن حممــدا اهتلقــه عمــدا مــن تلقــاء نفســه ,أرهــى هللا تعــاىل ــم
العنان ,وأضـرب عمـا قـالوا ,وأمـر رسـوله  أن يقـول ـم :إن كـان األمـر كمـا تقولـون ,فـأتوا
أنــتم-أيض ـا -بعشــر ســور مثلــه يف البالغــة وحســن الــنظم خمتلقــات مــن عنــد أنفســكم -إن صــح
قولكم :أ اهتلقته من عندي -فإنكم أهل العربية وفرساتا ,وأقـدر علـى ذلـو مـ  ,وادعـوا مـن
استطعتم دعاءا واالستعانة به -متراوزين هللا تعاىل -إن كنتم صادقهل أ افليته ,فإن تفعلوا,
فاعلموا أن الذي أنزله هـو هللا تعـاىل ,واعلمـوا أيضـا أن ال شـريو لـه يف األلوهيـة ,وال يقـدر أحـد
على ما يقدر هو عليه ,فهل أنتم خملصون يف اإلسالم أو اثبتون عليه؟.
يقول تعاىل{ :و ََِّ يذ مقولمذو َن ا َذتَذذراهم َمذ َذأَتموا بَع َشذ َر سذوٍ َْاَلَ َذه ْ َفتَذذرَي ٍ
اسذتَطَ َعتم َم
ً َوا َد معذوا َْذ َا َ
َ
م ََ
َ مَ
َ َ
ون ََّ
اَّلل يَ َن مك َاذتمم َ َ
َْا مد َ
َ (ََ )11إ َن َملَ يَ َستَ َجْبموا لَ مك َم
صلدَ َ
َ َ
َ

( )1تفسري الشعراوي.)8757/12( ,
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َل َعلَموا و ََّمنَل ومنَ َْ َا بَ َعل ََم ََّ
اَّلل َووَ َن َل يَلَهَ يََلَّ مه َو مه َو َذ َه َ وَنَذتم َم مْ َسلَ ممو َن} ]هود.[12-13 :
م
ومــع ذلــو كلــه ,مــا اثب ـوا إىل رشــدهم ,ومــا وجــدوا مــا يتكلمــون بــه ,فعــادوا ملــا ت ـوا عنــه وقــالوا:
«اهتلقه حممدا عمدا».
فاســتدرجهم هللا تعــاىل مــن حيــث ال يعلمــون ,ووصــل هبــم إىل غايــة التبكيــت واخلــذالن ,وحتــداهم
أن أيتوا بسورة مثل القرآن فعرزوا.
ون ََّ
قال هللا تعـاىل{ :و ََِّ يذ مقولمو َن ا َذتَذراهم َم َذأَتموا بَسذو ةٍ َْاَلَ َذه وا َد معذوا ْذ َا اسذتَطَ َعتمم َْذا مد َ
اَّلل
َ َ َ َ
َ
َ
م َ
َ َ

يَ َن مك َاذتمم َ َ
َ} ]يونس.[38 :
صلدَ َ
َ َ
وملــا هبــت الــذين كفــروا ,و يستســلموا ,صــاروا كالــذي يتخبطــه الشــيطان مــن املــس مــرة يقولــون

َ
شلء لَمقلَال َْاَ ه َلا يَ َن ه َلا يَََّل و َ
َ} ]األنفال.[31 :
َ
استهزاء{ :لَ َو نَ َ م َ َ َ
َسلط م َاأل ََّول َ
َ
وأهرل يقولون عابثهل{ :ائَ َ بَمقرآ ٍ
} ]يونس.[12 :
َن غَ ََ َه َلا و ََو بَ مَدلَه َ
َ

وصــار أمــرهم علــى مــا يقــول هللا العظــيم{ :بَذ َ َكذ َّذلبموا َِبَذذل َملَ مَيْطمذذوا بَ َعل ََمذ َذه َولَ َّمذذل ََُْأََذ َذم َأتَ َويلمذذهم

َ
َ
َك َللَ َ َك َّل َّ َ
َ} ]يونس.)1([39 :
يا َْ َا ََذ َبلَ َه َم َلنَظمَر َك َْ َ
ف َكل َن َعلَبَةم الظَّلل َم َ
َ
ب الل َ

« {بَ َ َك َّلبموا} بل سارعوا إىل التكـذيب {َِبَذل َملَ مَيْطمذوا} ابلقـرآن أول مـا عـوا قبـل أن

يتــدبروا آدتــه و يط ـوا ابلعلــم بشــأنه ,أو مبــا جهلــوا و يط ـوا بــه علم ـا مــن ذكــر البعــث واجل ـزاء
وسائر ما الب دينهم { َولَ َّمل ََُْأََ َم َأتَ َويلمهم} و يقفوا بعد على ثويله و تبلغ آذاتم معانيه,

أو:

( )1انظر :عناية هللا وعناية رسوله ابلقرآن الكرمي( ,

.)12-11

76

عظمة القرآن الكرمي

و أيهتم بعد ثويل ما فيه من اإلهبـار ابل يـوب حـأ يتبـهل ـم أنـه صـد أم كـذب ,واملعـل :أن
القــرآن معرــز مــن جهــة اللف ـ واملعــل ,مث إتــم فــاجنيوا تكذيبــه قبــل أن يتــدبروا نظمــه ويتفحص ـوا
معناا.
ومعل التوقع يف {لَ َّمل} :أنه قد هر م اب هرة إعرازا ملا كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم
يف معارضته ,فتضاءلت دوتا ,أو ملا شاهدوا وقوع ما أه به طبقا إلهبارا مرارا فلم يقلعـوا عـن

التكــذيب متــردا وعنــادا { َك ذ َللَ َ َكذ َّذل َّ َ
ذف َكذذل َن
يا َْذ َذا ََ ذ َذبلَ َه َم} أنبيــائهم { َذذلنَظمَر َك َْذ َ
َ
ب الذذل َ
َ
َ
َ} فيه وعيد م مبثل ما عوقب به من قبلهم»(.)1
َعلَبَةم الظَّلل َم َ

فهذا القرآن العظـيم لـيس ألفا ـا وعبـارات ـاول اإلنـس واجلـن أن اكوهـا ,كـال وريب ,إنـه كـالم

هللا تعاىل الذي حتدل به اخللق كلهم ,فقال عز من قائل حكيماَ{ :م َ لَذئَ َا َ َ َ
ذس
اجتَ َم َعذ َاْلنَ م
وا ََِذا َعلَذن وَ َن َُتمذوا َِبَاَذ َ َهذ َلا الَ مقذرآ َ
ض مذه َم لَذبَذ َع ٍ
ض ظَ َهذ ْا} ]
َن ََل ََُتمذو َن َِبَاَلَ َذه َولَ َذو َكذل َن بَذ َع م
َ
َ
َ
اإلسراء .[88 :فهذا تنويه بشرف القرآن وعظمته.
وهذا ا ية وحنوها تسـمى آدت التحـدي ,وهـو تعريـز اخللـق أن أيتـوا مبثـل هـذا القـرآن الكـرمي أو
سورة منه.
«وكيــب يقــدر املخلــو مــن تـراب أن يكــون كالمــه ككــالم رب العــاملهل ,أم كيــب يقــدر النــاقص
الفقري من كل الوجوا أن أي بكالم ككالم الكامل ,الذي له الكمال املطلق ,وال ل الواسع من
مجيع الوجوا ,هذا ليس يف اإلمكان ,وال يف قدرة اإلنسان ,وكـل مـن لـه أدو ذو ومعرفـة أبنـواع
الكالم ,إذا وزن

( )1تفسري البيضاوي.)511-199/3( ,
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هذا القرآن العظيم ب ريا من كالم البل اء هر له الفر العظيم»(.)1
«فكمــا أنــه لــيس أحــد مـن املخلــوقهل ,ممـاريال هلل يف أوصــافه ,فكالمــه مــن أوصــافه ,الــة ال اريلــه
فيها أحد.
فليس كمثله شيء ,يف ذاته ,وأ ائه ,وصفاته ,وأفعاله تبارا وتعاىل.
فتبا ملن اشتبه عليه كالم اخلالق بكالم املخلو  ,وزعم أن حممدا  , افلاا على هللا واهتلقه من
نفسه»(.)5
ْطمعذل يف اْلتْذلن ِبالذه ،ولذو كذلن
عظمة القرآن وعلو شأنه َل َتع للخلذق ْذا ينذس وجذا ْ
بعضهم لبعض ظه ْا.

( )1تفسري السعدي.)26/1( ,
( )5املصدر نفسه.)131-131/3( ,
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املطل التلسع
مخس ْْاَي يعجلزية

َ
َ
ذلب يمذ َتذلَذذن َعلَذ َذْ َه َم يَ َّن َيف ذَلَ ذ َ لََر َمحَذ ذةْ
قــال هللا تعــاىل{ :وَ مو َملَ يَكَف َهذ َذم و َََّ وَنَذ َْلَاَذذل َعلََْذ ذ َ الَكتَذ َ

َو َذ َك َرى لََق َوٍِّ يمذ َيَْامو َن} ]العنكبوت.[21 :
ففي هذا ا ية الكر ة مخس مزاد للقرآن العظيم على غريا من املعرزات(:)1

املْية األوَل :وشل يلْهل َوله تعلَل{ :يمذ َتذلَن َعلََْ َه َم}

من انتشار إعرازا وعمومه يف اجملامع وا فا واألزمان املختلفة ,فال تص ادراا إعرازا فريق
ها  ,يف زمن ها  ,وهذا هو حال املعرزات املشهورة ,مثل عصا موسى ,وانقة صـا  ,وبـرء
األكمــة ,فهــو يتلــى ,ومــن ضــمن تالوتــه ا دت الــة حتــدث النــا مبعارضــته ,وســرلت علــيهم
عرزهم عن املعارضة من قبل حماولتهم إدهـا ,فكـان كمـا قـال ,فـالقرآن معرـزة ابقيـة ,واملعرـزات
األهرل معرزات زائلة.
املْية الالنْة :كون القرآن ممل يتلن.
فإن ذلو أرفع من كـون املعرـزات األهـرل أحـواال مرئيـة؛ ألن إدراا املتلـو ,إدراا عقلـي فكـري,
وهــو أعلــى مــن املــدركات احلســية ,فكانــت معرــزة القــرآن أليــق مبــا يســتقبل مــن عصــور العلــم الــة
هتيأت ا اإلنسانية.
املْية الاللاة :وشل يلْهل َوله تعلَل{ :يَ َّن َيف َذلَ َ لََر َمحَةْ}.

فقد وردت مورد التعليل للتعريب من عدم اكتفاء الكفار ابلكتاب,

( )1انظر :التحرير والتنوير ( ,)191-188/51حديث القرآن عن القرآن (
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واإلشارة ب ـ «ذلـو» إىل «الكتـاب» للتنويـه علـى تعظيمـه ,وكـذلو تنكـري «رمحـة» للتعظـيم ,أي:
ال يقـادر قــدرها .فالكتـاب املتلــو مشــتمل علـى مــا هــو رمحـة ـم اشــتمال الظـرف علــى املظــروف,
ألنه يشتمل على إقامة الشريعة ,وهي رمحة وصال للنا يف دنياهم.
ومــع أنــه معرــزة تــدل علــى صــد الرســول  , وترشــد إىل تصــديقه ك ــريا مــن املعر ـزات ,هــو
أيضـا وســيلة علــم وتشـريع وآداب للمتلــو علــيهم ,وبــذلو فضــل علــى غــريا مــن املعرـزات الــة ال
تفيد إال تصديق الرسول ا هبا.

املْية الرابعة :وشل يلْهل َوله تعلَلَ { :وَذ َك َرى}

فــالقرآن مشــتمل علــى م ـواع ونــذر وتعريــب بعواقــب األمــور ,واالســتعداد للحيــاة الثانيــة ,وحنــو
ذلو مما يف تذكرا سعادة الدارين ,وبذلو فضـل علـى غـريا مـن املعرـزات الصـامتة ,الـة ال تفيـد
أكثر من كون الرسول الذي أتت على يديه صادقا.
ذلِب ْتل ذ ْذوا ْس ذذتطْع كذ ذ ْ ذذا ي ذذلق العربْ ذذة ون ي ذذد َ
املْي ذذة اخللْس ذذة :يذا ك ذذلن الق ذذرآن كت ذ ْ
خْلئْه.
فــال يســتطيع أي طــاعن أن يــزعم أنــه ختــيالت ,كمــا قــال قــوم فرعــون ملوســى عليــه الســالمََ { :ي

الس َ
لي مر} ]الزهـرف .[29 :وقـال تعـاىل حكايـة عـن املشـركهل حـهل رأوا معرـزة انشـقا
وَيذ َهل َّ

ضذذوا َويَذ مقولمذذوا َسذ َذحر مْ َسذذتَ َم ٌّر}
القمــرَ { :ويَ َن يَذ ذ َذرَوا آَيَ ذةْ يمذ َع َر م

ضوا} إىل أن ذلو القول صدر عنهم يف معرزة مرئية.
{يمذ َع َر م

]القمــر ,[5 :فأشــار قولــه:
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فهذا مزاد عظيمة ملعرزة القرآن العظيم ,حاصلة يف حضرته  وغيبته.
فالذين يقلحون على الرسول  أن أيتيهم من عندا آبدت هم أعرف النا إذا بسلطان هذا
الكتاب العزيز ,ولكنه العناد واجلحود يعمي صاحبه عن احلق ,ومن العناد واجلحود ما اقلحوا

وطلبوا -كما حكى هللا تعاىل عنهمَ { :-وََللموا لَ َوََل ومنَ َْ َا َعلََْ َه آ َََيً َْ َا َبَمَه} [العنكبوت:
 .[21وهم يطلبوا ا دت رغبة يف اإل ان ,ولو رغبوا يف اإل ان لكفاهم القرآن ,املشتمل على
معرزات بعدد آدته...وما يعلقها إال املنيمنون ,وكفى بربو هادد ونصريا.

81

عظمة القرآن الكرمي

املبحث الالر
ْظلهر عظمة القرآن

املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

و ْه اثال عشر ْطلبْل
األوا :كثرة أ اء وأوصاف القرآن.
الالر :التنويه ابلقرآن يف مفتتح السور.
الاللث :احلديث عن القرآن يف أواهر السور.
الرابع :القسم ابلقرآن وعليه.
اخللْس :تفضل هللا انزال القرآن.
السلدس :اقلان أ اء هللا بتنزيل القرآن.
السلبع :نزوله يف أفضل األزمنة.
الالْا :نزوله أبرقى الل ات وأمجعها.
التلسع :تيسري فهم القرآن وتالوته للعاملهل.
العلشر :حف هللا للقرآن.
اَلدي عشر :عاملية القرآن.
الالر عشر :تصديق القرآن لكتب هللا وهيمنته عليها.
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سهْد

إن نعم هللا تعاىل على عبـادا كثـرية ومتنوعـة ,وإن القـرآن العظـيم هـو أجـل نعمـة أنعمهـا هللا تعـاىل
على عبادا؛ ذلو أن هللا تعاىل قدمـه يف الـذكر علـى نعمـة هلـق اإلنسـان ,وعلـى نعـم كثـرية :قـال

تعاىل{ :ال َّذر َمحَ ما (َ )1علَّ َذم الَ مق َذرَآ َن (َ )1خلَ َذق ََ
سذل َن (َ )1علَّ َمذهم الَبَذَْذل َن} ]الـرمحن-1 :
اْلنَ َ
.[2
واملتدبر للقرآن الكرمي يلح كثرة احلديث عن عظمة القرآن يف جانب كبري مـن ا دت والسـور,
والسيما يف بدايـة وتايـة السـور املكيـة ,وكـذلو القسـم ابلقـرآن وعليـه ,والتنويـه ابلقـرآن يف مفتـتح
الســور ,واحل ــديث عن ــه يف أواهــر الس ــور ,واق ـلان أ ــاء هللا احلس ــل بتنزي ــل القــرآن ,وكث ــرة أ ــاء
وأوصــاف القــرآن ,ونزولــه يف أفضــل األزمنــة ,وأبرق ــى الل ــات وأمجعهــا ,وتيســري فهمــه للع ــاملهل,
وهيمنتــه علــى ســائر كتــب هللا ,وقــد نــزل للنــا أمجعــهل ,ومــع ذلــو كلــه تكفــل هللا تعــاىل فحظــه
على مر السنهل ,كل ذلو يدل على مكانته وعظمته.
واَديث عا ْظلهر عظمة القرآن العظْم يدو يف األْو ارتْة(:)1

( )1انظــر :تعظــيم شــأن القــرآن يف الســور املكيــة ,أ.د .عــاطب قاســم املليرــي (  ,)21-7عظمــة القــرآن ودعوتــه إىل
اخلري والكمال ,د .حممد مجعة عبد هللا (  ,)63-12جوانب من عظمة القرآن ,د .عبـد البـاري حممـد داود (
.)28-27
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املطل األوا
كارة ومسلء وووصلف القرآن

لقد ى هللا تعاىل القرآن ووصفه أب ـاء وأوصـاف كثـرية وردت مجيعهـا يف القـرآن ,إ هـارا لشـرفه
وعظمته ,فكثرة األ اء واألوصاف تدل على شرف املسمى واملوصوف(.)5()1

فاملتأمل -على سبيل املثال -يف قوله تعـاىل{ :يذم ( )1وال َ
َكتَ َ
ذلب ال مَمبَذ َ
َ} ]الـدهان-1 :
َ
 ,[5ند أن هللا تعاىل اا كتااب ,ووصفه أبنه مبهل(.)3
قال الفريوز آابدي«)2( :اعلم أن كثرة األ اء تدل على شرف املسمى,

.)512-127

( )1انظر :املبحث الرابع من هذا الفصل « :عظمة أ اء وأوصاف القرآن«( ,
( )5لقد صنب مجاعة من العلماء من أ اء وأوصاف القرآن العظيم:
قال القاضي أبو املعا عزيزي بن عبد امللو بشيذليه -بضم عهل عزيـزي -املتـوىف سـنة  292ه ـ يف كتابـه « بصـائر ذوي
التمييز يف لطائب الكتاب العزيز« « :ذكر هللا تعاىل للقرآن مائة اسم« .مث ساقها متتابعة.)96-88/1( ,
( )3ثمــل نــاذج لكثــرة أ ــاء وأوصــاف القــرآن يف أرقــام آدت الســور التاليــة( :البقــرة( ,)526 ,122 :آل عمـران,65 :
( ,)193 ,138 ,113النس ــاء( ,)172 :املائ ــدة( ,)28 :األنع ــام( ,)123 ,112 :األع ـراف( ,)513 :التوب ــة:
( ,)6يــونس( ,)27 ,1 :يوســب( ,)3-5 :إب ـراهيم( ,)25 :اإلس ـراء( ,)85 ,9 :الكهــب( ,)5 :األنبي ــاء,21 :
( ,)112الفرقـ ـ ــان( ,)1:النم ـ ـ ــل( ,)3 :الش ـ ـ ــعراء( ,)195 :لقم ـ ـ ــان( ,)5 :الواقع ـ ــة( ,)77 :الزه ـ ــرف,)22 ,2 :
(فصــلت( ,)21 ,2 ,3 :القمــر( ,)2 :الطــار ( ,)13 :النبــأ( ,)5-1 :الزمــر( ,)33 ,53 :اجلــن( ,)1 :احلاقــة:
( ,)28الطال ( ,)2 :ال وج.)51 :
( )2بصائر ذوي التمييز يف لطائب الكتاب العزيز.)88/1( ,
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أو كمالـه يف أمـر مــن األمـور .أمـا تــرل أن كثـرة أ ـاء األســد دلـت علـى كمــال قوتـه ,وكثـرة أ ــاء
القيامة دلت على كمال شدته( )1وصعوبته ,وكثرة أ اء الداهية دلت على شدة نكايتها
وكــذلو كثــرة أ ــاء هللا تعــاىل دلــت علــى كمــال جــالل عظمتــه ,وكثــرة أ ــاء النــيب  دلــت علــى
علو رتبته ,و و درجته.
وكذلو كثرة أ اء القرآن دلت على شرفه ,وفضيلته».

املطل الالر
التاويه ِبلقرآن يف مْفتتح السو

فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن هللا تعاىل نوا به يف مفتتح أربع وريالريهل سورة.

َ
َكتَلب ََل ي َ َْه ه ْدى لَل َ
َ
َ} ]البقرة.[1 :
م
َمتَّق َ
م
منها قوله تعاىل{ :امل (َ )1ذل َ ال م ََ َ

َ
ذلب} .وكلم ــة (ق ــرآن) معناه ــا :أن ــه يقـ ـرأ ,وكلم ــة
ــى هللا تع ــاىل الق ــرآن الك ــرمي أبن ــه {الَكتَ ذ م

(كتاب) معناها :أنه ال ف فق يف الصدور ,ولكن يدون يف السطور ,ويبقى حمفو ا إىل يـوم

َ
ذلب} ,متييــز لــه عــن كــل كتــب الــدنيا ,ومتييــزا لــه عــن كــل الكتــب
القيامــة ,والقــول أبنــه {الَكتَذ م
السماوية الة نزلت

( )1ذكر القيامة ابعتبار اليوم.
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قبل ذلو.
فالقرآن هو الكتاب اجلامع لكل أحكام هللا تعاىل ,منـذ بدايـة الرسـاالت حـأ يـوم القيامـة ,وهـذا
ثكيد الرتفاع شأنه وتفردا و اويته ودليل عظيم على وحدانية منزله جل جالله.
ولقد نزلت على األمم السابقة كتب حتمل منهج هللا تعاىل ,ولكن كل كتاب ,وكل رسالة ,نزلت
موقوته ,يف زماتا ومكاتا.
حأ جاء الكتاب اخلال واملهيمن عليها مجيعا واجلامع ملنهج هللا سبحانه فيما ذكر فيها ,ولـذلو
بشــر يف الكتــب الســماوية الســابقة أبن هنــاا رســوال ســيأ  ,و مــل الرســالة اخلامتــة للعــا  ,وعلــى
َّ َ
ذل َاأل َممْ َّذَ الَّ َذلي
الر مس َ
يا يَذتَّبَ معذو َن َّ
ذوا الاََّ َّ
الذين يصدقون مبنهج هللا أن يتبعـوا ,قـال تعـاىل{ :الذل َ

َ
وِب َع َا َد مه َم َيف التذ ََّوَاةَ َو ََ
اْل ََْنْ َ } ]األعراف.[127 :
ََي مدونَهم َْكَتم ْ

والقــرآن الكــرمي هــو الكتــاب الوحيــد الــذي ال يصــل إليــه أي حتريــب أو تبــديل أبــدا ,فكتــب هللا
السابقة ائتمن هللا البشر عليها ,فنسوا بعضها ,وما ينسوا حرفوا ,وأضافوا إليه من كـالم البشـر
مــا نســبوا إىل هللا ســبحانه وتعــاىل لم ـا وهبتــاان ,ولكــن الكتــاب العظــيم حمفــوظ مــن هللا تعــاىل:

{يَ ََّ َََنذ مذا نَذ َّْلَاَذذل ال ذ مَل َك َر َويَ ََّ لَذذهم ََذَذل َظمو َن} ]احلرــر .[9 :وثمــل ضــمائر العظمــة يف ا يــة
الكر ة؛ لتعلم أنه األشم يف العناية اإل ية غري قابل لالهلا .
ومعل ذلو أال يراتب إنسـان يف هـذا الكتـاب؛ ألن كـل مـا فيـه مـن مـنهج هللا حمفـوظ منـذ حلظـة
نزوله إىل قيام الساعة.
وهذا النزول ,واحلف الدائم له ,يستوجب محد هللا تعاىل{ :ا ََم مد َََّ
َّلل الَّ َذلي وَنَذذْ َا علَذن عبذ َدهَ
َ َ ََ
ََ

َ
لب َوَملَ َََي َع َ لَهم َع َو ْجل} ]الكهب.[1 :
الَكتَ َ
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ويف السورة نفسها بهل هللا تعاىل أن هذا الكتاب بهل هللا تعاىل أن هذا الكتاب لن يسـتطيع بشـر

َ
مويذَ يَلََْذ َ َْ َذا كَتَ َ
ذلب َبَمذ َ ََل مْبَذ مَد َا
أن يبدل منه كلمة واحدة ,كما قال تعاىلَ { :واتَذ م َْذل و َ

لَ َكلَ َملتََه َولَ َا َََت َد َْ َا مدونََه مْلَتَ َح ْدا} ]الكهب.)1([57 :

فقوله تعاىلََ { :ل مْبَ مَد َا لَ َكلَ َملتََه} معناا « ال م ري للقرآن»(.)5

وقد نوا هللا تعاىل أيضا ابلقـرآن العظـيم يف مفتـتح سـورة آل عمـران ,فقـال تعـاىل{ :امل (َّ )1
اَّللم
َكتلب َِب ََ َمق ْ َ َ
َ
َ يَ َديَ َه َووَنَذ َْ َا التذ ََّوَا َة
ْ مدَْل ل َمل بَذ َ َ
ََل يَلَهَ يَََّل مه َو ا ََََ الَ َقْومِّ ( )1نَذ َّْ َا َعلََْ َ ال َ َ َ م َ

َو ََ
اْل ََْنْ َ} ]آل عمران.)3([3-1 :

َ
ذلب} نــزل لينيكــد لنــا ,أن هللا واحــد أحــد ,ال شـريو لــه ,وأن القــرآن
وهكــذا نعــرف أن {الَكتَذ م

يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من توراة وإجنيل ,وغريها من الكتب السابقة.
ونـزل القـرآن أيضـا ليفـر بـهل احلــق الـذي جـاءت بــه الكتـب السـابقة ,وبــهل الباطـل الـذي أضــافه
أول و الذين ائتمنوا عليه(.)2

( )1انظر :تفسري الشعراوي.)115-111/1( ,
( )5تفسري الب وي.)128/3( ,
( )3نوا هللا تعاىل ابلقرآن كذلو يف مفتتح السور التالية( :األعراف( ,)5-1 :يونس( ,)1:هود( ,)1:يوسب,)5-1 :
(الرعــد( ,)1:إب ـراهيم( ,)1 :احلرــر( ,)1:الكه ــب( ,)1:ط ــه( ,)5 ,1 :النــور( ,)1:الفرق ــان( ,)1 :الش ــعراء,)5:
(النم ــل( ,)5-1 :القص ــص( ,)3-1 :لقم ــان( ,)5-1 :الس ــردة( ,)5-1 :ي ــونس( ,)1: ( ,)2-1 :الزم ــر:
( ,)5-1غ ــافر( ,)5-1 :فص ــلت( ,)3-1 :الش ــورل( ,)3-1 :الزه ــرف( ,)2-1 :ال ــدهان( ,)3-1 :اجلاريي ــة:
( ,)5-1األحقاف( ,)1: ( ,)5-1 :الرمحن( ,)5:اجلن( ,)5-1 :العلق( ,)2-1 :القدر( ,)1 :البينة)3-1 :
( )2انظر :تفسري الشعراوي.)113/1( ,
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املطل الاللث
اَديث عا القرآن يف وواخر السو

ثالاث وعشريا
ومن مظاهر عظمة القرآن كذلو احلديث عنه يف أواهر السور والَ بلج عددهل ْ

سو ة .من ذلو قوله تعاىلَََ { :نا وَ َعلَم َِبَل يذ مقولمو َن وْل وَنَ َ َعلََْ َهم َجببَّل ٍ َ َل مكَر َِبلَ مقذرآ َ
َن َْ َذا
َ َ
ََ
م م َ
َ َ

لف و َع َ
ْد} ] .[22 :
ََيَ م َ

َي ي َد ٍ
يث بَذ َع َدهم يمذ َيَْامو َن} ]املرسالت.[21 :
وقوله تعاىلَ { :بَأ َم َ

} ]ال وج.)1([55-51 :
وقوله تعاىل{ :بَ َ مه َو َمذ َرآَن َََْد (َ )11يف لَ َو ٍ ََحم مفوظ َ

يعـ  :لــيس القــرآن كمــا يقولــون مـن أنــه شــعر أو كهانــة أو ســحر ,بـل هــو قــرآن عظــيم ,بلــغ ذروة
اجملد وعلو الشرف حأ صار مهيمنا على سائر الكتب املنزلـة ,وهـو كتـاب كـرمي ,ألنـه كـالم رب
العــاملهل ,فهــو عظــيم الكــرم فيمــا يعطــي مــن اخلــري ,جليــل القــدر ,وهــو كــرمي ملــا يعطــي مــن املعــا
اجلليلة والدالئل النفيسة.
يقول الشوكا ( )5رمحه هللا« :مث رد هللا سبحانه تكذيبهم ابلقرآن»

( )1جاء احلديث عن القرآن يف أواهر السور التالية( :األعراف( ,)512 :يـونس( ,)119 :يوسـب( ,)111 :إبـراهيم:
( ,)25الكه ـ ـ ـ ـب( ,)111 :النمـ ـ ـ ــل( ,)93-91 :الـ ـ ـ ــروم( ,)88-86 : ( ,)61-28 :فصـ ـ ــلت,)22-25 :
(الشـ ـ ــورل( ,)23-25 :الـ ـ ــدهان( ,)29-28 :الـ ـ ــنرم( ,)65-29 :الواقع ـ ــة( ,)96-92 :القل ـ ــم,)25-21 :
(احلاق ـ ــة( ,)25-28 :املـ ـ ـدرير( ,)26-22 :اإلنس ـ ــان( ,)31-59 :التكـ ــوير( ,)59-57 :األعلـ ــى,)19-18 :
(البلد.)51-19 :
( )5هو اإلمام حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكا  ,الفقيه اجملتهد أحد كبار علماء اليمن ,ولد هبرـرة شـوكان,
ونشأ بصنعاء ووىل قضاءها .له منيلفات كثرية أشـهرها « :فـتح القـدير« و « نيـل األوطـار يف شـر منتقـى األهبـار«
و «السيل اجلرار» ,و «البدر الطالع» توىف سنة ( 1521هـ).
انظر :البدر الطالع ,)512/5( ,األعالم (.)698/6

عظمة القرآن الكرمي

88

فقال{ :بَ َ مه َذو َمذ َذرآَن َََْذد} أي :متنـاا يف الشـرف والكـرم وال كـة لكونـه بيـاان ملـا شـرعه هللا
لعبــادا مــن أحكــام الــدين والــدنيا ,ولــيس هــو كمــا يقولــون أنــه شــعر وكهانــه وســحر {َيف لَذ َذو ٍ

ََحم مفذ ذ ٍ
ذوظ} أي :مكت ــوب يف ل ــو  ,وه ــو أم الكت ــاب ,حمف ــوظ عن ــد هللا م ــن وص ــول الش ــياطهل
إليه»(.)1

املطل الرابع
القسم ِبلقرآن وعلْه

ومـن مظــاهر عظمـة القــرآن العظــيم أن هللا تعـاىل أقســم بــه وعليـه ,وقــد جــاء القسـم ابلقــرآن وعليــه
على صفات ريالث:
الْفة األوَل :أقسم هللا تعاىل ابلقرآن يف ريالث سور:
َ
َ َ
َ} ]يس.[3-1 :
يف قوله تعاىل{ :يس (َ )1والَ مق َرآَن ا َََك َْم ( )1يَنَّ َ لَ َم َا ال مَم َر َسل َ

ويف قولـه تعـاىل{ :ص والَ مقذرآ َ
َن َذي الذ مَل َك َر ( )1بذ َ الَّ َذليا َك َفذروا َيف َع َّذْةٍ و َشذ َق ٍ
لق} ] :
َ
َ َ
َ
َ م
.[5-1
َن الَم َج َ
َ
ْد} ] .[1 :
ويف قوله تعاىل{ :ق َوالَ مق َرآ َ

( )1فتح القدير.)287-286/2( ,
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الْفة الالنْة :أن هللا تعاىل أقسم على القرآن يف ريالرية مواضع أيضا:

ض ذَ َ
الس ذذم َلء ذَ َ
الر َجذ ذ َع (َ )11و َاألَ َ َ
الْذ ذ َد َع ( )11يَنَّذذهم لََق ذ َذوا
اً َّ
اً َّ
منه ــا قول ــه تع ــاىلَ { :و َّ َ

ْ (َ )11وَْل مه َو َِب ََََْا} ]الطار .)1([12-11 :
ََ
الْفة الاللاة :أن هللا تعاىل أقسم ابلقرآن وعلى القرآن يف موضعهل:

يف قوله تعاىل{ :يم ( )1وال َ
َكتَ َ
لب ال مَمبَ َ
َ ( )1يَ ََّ َج َعلَاَلهم َمذ َرآ ََْ َع َربًَّْل لَ َعلَّ مك َم تَذ َع َقلمو َن} ]
َ

الزهرف.[3-1 :

ويف قول ـ ــه تع ـ ــاىل{ :ي ذ ذذم ( )1وال َ
َكتَذ ذ َ
ذلب ال مَمبَذ ذ ذ َ
َ ( )1يَ ََّ وَنَذ َْلَاَذ ذذلهم َيف لََْذلَذ ذ ٍذة مْبَل ََك ذ ذ ٍذة يَ ََّ مكاَّذ ذذل
َ

َ
يا} ]الدهان.[3-1 :
مْ َال َ َ
ومـن املعلـوم أان ملخاطـب ,إن كــان علـى الفطـرة الــة هلـق عليهـا ,تلقـى اخلـ ابلقبـول واإلذعــان,
فــإذا مــا اعلاهــا مــا يشــوهبا ,ويكــدرها ,كانــت يف حاجــة إىل توضــيح اخل ـ وبيانــه حــأ تــنيمن بــه
وتنقــاد لــه .فــإذا أصــيبت بضــعب فــو ضــعب ,فــأو ــا أن تســمع أهبــارا أو تبصــر برهــاان بــدون
قسم وثكيد.
واملقســم إذا مــا أراد حتقيــق أمــر أو ثكيــد هـ حنــو خماطــب منكــر أو صــوب ســامع معــرمل ,فإنــا
يقسم أبمر عظيم -ألن التعظيم من لوازم القسم -وذلو ليزول إنكار املنكر ,وليقبل امل ِّ
عرمل(.)5
ُ

( )1وقــد أقســم هللا تعــاىل علــى القــرآن يف موضــوعهل آه ـرين( :يف ســورة الواقعــة( ,)81-72 :ويف ســورة التكــوير-12 :
.)57
( )5انظر :عناية هللا وعناية رسوله ابلقرآن الكرمي.)3-1 ( ,

91

عظمة القرآن الكرمي

وهللا تبــارا وتعــاىل أقســم -مــرة -علــى حتقيــق إنـزال الكتــاب ,فقــال تعــاىل{ :لََقذ َد وَنَذ َْلَاَذذل يَلَذ َذْ مك َم

كَتَ ْلِب َ َْه َذ َك مرمك َم وَ َ َال تَذ َع َقلمو َن} ]األنبياء.[11 :
فهذا « كالم مستأنب مسو لتحقيق حقيقة القرآن العظيم ,الذي ذكر يف صدر السورة الكـرمي
إعرامل النا عما أيتيهم من آدته واستهزاءهم به ,وتسميتهم اترة سحرا ,واترة أضـ اث أحـالم,
وأهــرل مفــلل وشــعرا ...,قــد صــدر ابلتوكيــد القســمي ملزيــد االعتنــاء مبضــمونه ,وإيــذاان بكــون

املخــاطبهل يف أقصــى مراتــب النكــري ,أي :وهللا لقــد أنزلنــا إلــيكم د معشــر ق ـري » {كَتَذ ْذلِب}

عظيم الشأن نري ال هان»(.)1
وأهــرل يقســم-جــل شــأنه -بكــل مــا يف الوجــود مــن صــفات محيــدة وآدت عريبــة علــى صــد
القــرآن وعظمتــه ,وأنــه أعلــى مــن تســميتهم الكاذبــة ,وأ ــى مــن اف ـلاءاهتم الباطلــة .فيقــول تبــارا

َ
َ َ َ
ْرو َن ( )19يَنَّهم لََق َو ما مس ٍ
وا َكذ َر ٍمي ()27
َ
وتعـاىلَ َ { :ال ومََس مم ِبَل تمذ َبْ مرو َن (َ )13وَْل ََل تمذ َب م
وْل هو بََقو َا َش َ
لع ٍر ََلَ ْْال ْذل تمذ َيَْاذو َن ( )21وََل بََقذو َا َك َ
ذْال َْذل تَذ َل َّك مرو َن ( )21تَذ َا َْيذ
ذله ٍا ََلَ ْ
َ م
َ َ
ََ مَ َ

َ
َ} ]احلاقة.[23-38 :
ب ال ََعللَ َم َ
ْ َا َ َم
«وقد مجع هللا يف هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من األمور العظيمة من صفات هللا تعاىل
َ
َسذم َِبَذل تمذ َب َ
ْ مذرو َن ()13
ومن خملوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ نمع ذلـو كلـه الصـلتان {ومَ م

وْ ذذل ََل تمذ َب َ
ْ ذ مذرو َن}  ,فمم ــا يبص ــرون :األرمل واجلب ــال والبح ــار والنف ــو البشـ ـرية والس ــماوات
ََ
والكواكب ,وما ال يبصرون :األروا واملالئكة وأمور ا هرة»(.)5

( )1تفسري أيب السعود.)28/6( ,
( )5التحرير والتنوير.)131/59( ,
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واثلثة يقسم --ابلقرآن على أنه املعرز لكونه من لدنه ,إذ لو كان من صنع بشـر ملـا عرـزوا
ع ــن معارض ــته ,لك ــوتم أرابب الل ــة ال ــة ن ــزل هب ــا ,أو يقس ــم عل ــى ص ــد حمم ــد  يف دعـ ـواا

َ َ َ
َ
ذلا
ذلء مه َم مْ َاذ َذل َْ ذ َاذ مه َم َذ َقذ َ
الرســالة .يقــول تعــاىل{ :ق َوالَ مقذ َذرآَن ال ََمجْذذد ( )1بَذ َ َعجبمذذوا وَ َن َجذ َ

الَ َكل َ مرو َن َه َلا َش ََء َع َجْ } ] .[5-1 :

ويقــول{ :- -ص والَ مقذذرآ َ
َن َذي ال ذ مَل َك َر ( )1ب ذ َ الَّذ َذليا َك َفذذروا َيف َعذ َّذْةٍ و َش ذ َق ٍ
لق} ] :
َ
َ َ
َ
َ م
.[5-1

فقــد أقســم هللا تعــاىل ابلقــرآن قســم تنويــه وتشـريب .ووصــفه ب ـ{ َذي الذ مَل َك َر} ألن {ذي}

تضاف إىل األشياء الرفيعة الشأن.
واملختار يف جواب القسم وجهان:

وو مل :أن يكون حمذوفا دل عليه حـرف {ص} ,فـإن املقصـود منـه التحـدي اعرـاز القـرآن
وعرــزهم عــن معارضــته أبنــه كــالم بل ــتهم ومنيلــب مــن حروفهــا ,فكيــب عرــزوا عــن معارضــته؟
فالتقدير :والقرآن ذي الذكر إنه ملن عند هللا ,ذا عرزل عن اإلتيان مبثله.

َّ َ
يا َك َف مذروا َيف
واثنْهمل :أن اجلواب حمذوف أيضـا ,دل عليـه اإلضـراب الـذي يف قولـه{ :بَذ َ الذل َ

َعذ َّذْةٍ و َش ذ َق ٍ
لق} ]  .[5 :أي :نحــدون أنــه ذكــر ويقولــون :ســحر مفــلل وهــم يعلمــون أنــه
َ
حق(.)1
وال ريب أن القسم ابلقرآن وعليه ,فيه تنويه بشأنه ,وإبراز لعظمته وشرفه ,ومنزلته الرفيعة عند هللا
تعاىل.

( )1انظر :التحرير والتنوير.)118/53( ,
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املطل اخللْس
تَفض م هللا إبنْاا القرآن

من مظاهر عظمة القرآن الكرمي أن هللا تعاىل أريل على نفسه الشريفة لتفضله انزاله ,وعلم عبادا
أيضا كيب يثنون عليه تعاىل من أجل إنزال الكتاب.
ََ َ
ََ َ
لب َوَملَ َََي َع َ لَهم َع َو ْجل} ]الكهب.[1 :
فقال{ :ا َََ َم مد ََّّلل الَّلي وَنَذ َْ َا َعلَن َع َبده الَكتَ َ

ْا وسبلب هلا الاالء:
أما ملاذا تفضل  ،وملاذا وجب احلمـد؟ فهـو مـا يوضـحه الشـنقيطي()1رمحـه هللا قولـه« :علـم هللا
جــل وعــال عبــادا يف أول هــذا الســورة الكر ــة أن مــدوا علــى أعظــم نعمــة أنعمهــا علــيهم؛ وهــي
إنزالــه علــى نبينــا  هــذا القــرآن العظــيم ,الــذي ال اعوجــاج فيــه؛ بــل هــو يف كمــال االســتقامة.
أهرجهم به من الظلمات إىل النور .وبهل م فيه العقائد ,واحلالل واحلرام ,وأسـباب دهـول اجلنـة
والنار ,وحذرهم فيه من كل مـا يضـرهم ,وحضـهم فيـه علـى كـل مـا يـنفعهم؛ فهـو النعمـة العظمـى
على اخللق؛

( )1هــو العالمــة حممــد األمــهل بــن حممــد املختــار اجلنكــي الشــنقيطي ,ولــد ســنة ( 1312هــ) يف شــنقي مبوراتنيــا ,وترجــع
نســبة إىل قبيلــة محــري ابلــيمن كــان مدرســا ابملســرد النبــوي يف املدينــة النبويــة ودر يف الــردمل ,وعــهل يف هي ــة كبــار
العلمــاء هبــا ,ومــة منيلفاتــه « :أض ـواء البيــان يف إيضــا القــرآن ابلقــرآن» و « مــذكرة أصــول الفقــه» و « دفــع إهبــام
االضطراب عن أي الكتاب» .تويف سنة ( 1393هـ).
«انظر ترمجته يف :مقدمة أضواء البيان».
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ولذا علمهم رهبم كيب مدونه على هذا النعمة الك ل»(.)1
وهللا  «مـد نفسـه املقدســة عنـد فـواتح األمـور وهواتيمهــا ,فإنـه ا مــود علـى كــل حـال ,ولــه
احلمد يف األوىل وا هرة» (.)5
وإذا كـان مــن دواعـي تفضــله تعــاىل كونـه أنــزل الكتـاب مســتقيما ال عــوج فيـه...فإن مــن الــدواعي
أيضا كونه نذيرا ...ومن أنذرا فقد حذرا ,ومن حذرا وقاا من اخلطر.
ومن رينـاء هللا تعـاىل علـى نفسـه الشـريفة لتفضـله انـزال القـرآن قولـه تعـاىل{ :تَذبَذل َ ََ الَّ َذلي نَذ َّذْ َا

َ
ََ َ
َ نَ َل ْيرا} ]الفرقان.[1 :
الَ مف َرََل َن َعلَن َع َبده لَْ مكو َن لل ََعللَ َم َ

{تَذبَذذل َ ََ} تفاع ــل ,مــن ال ك ــة .أي :تقــد هللا ربن ــا .وال كــة كث ــرة اخلــري وزددت ــه .ويف كلم ــة
{تَذبَل َ ََ} معنيان:

 -1تزايد هريا وتكارير ,وهو املراد من قوله تعاىل{ :ويَ َن تَذعذدوا نَعمذةَ ََّ
ذوهل}
ْ َ
اَّلل ََل محتَ م
َ م ََ

]إبراهيم.[32 :
 -5تزايـد عـن كـل شـيء ,وتعـاىل عنـه يف ذاتـه وصـفاته وأفعالـه ,وهـو املـراد مـن قولـه تعــاىل:
س َك َماَلَ َه َش ََء} ]الشورل.[11 :
{لََْ َ

وأصل لف {تَذبَل َ ََ} :يدل على البقاء ,وهو مأهوذ مـن بـروا البعـري ,ومـن بـروا الطـري

على املاء ,و يت ال كة بركة لثبوت املاء فيها ,واملعل :أنه سـبحانه وتعـاىل اب يف ذاتـه أزال
وأبدا ممتنع الت ري ,واب يف صفاته ممتنـع التبـدل ,وملـا كـان سـبحانه وتعـاىل هـو اخلـالق لوجـوا
املنافع واملصا واملبقي ا ,وجب وصفه سبحانه أبنه تبارا وتعاىل(.)3

( )1أضواء البيان ,للشنقيطي (.)3/2
( )5تفسري ابن كثري.)121/2( ,
( )3انظر :التفسري الكبري ,للرازي ( ,)39/52تفسري البيضاوي.)512/2( ,
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فهــذا بيــان لعظمــة هللا الكاملــة ,وتفــردا ابلوحدانيــة مــن كــل وجــه ,وكثــرة هرياتــه وإحســانه ,فمعــل

{تَذبَذذل َ ََ} :تع ــا م وكمل ــت أوص ــافه ,وكث ــرت هرياتــه ,وال ــة أعظمه ــا وأفض ــلها أن ن ــزل ه ــذا
الفرقان ,الفار بهل احلالل واحلرام ,وا دل والضالل ,وأهل السعادة من أهل الشقاوة(.)1

املطل السلدس
اَرتان ومسلء هللا بتاْي القرآن

فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن هللا تعاىل عرف بـبعض أ ائـه احلسـل ,ذات األريـر البـالغ يف
حياة العبـاد عنـد احلـديث عـن تنزيـل القـرآن ,ليكـون إقبـا م علـى الكتـاب املنـزل إقبـال مـن يعـرف
قدرا ويدرا شأنه وعظمته ,ويعلم أن من أنزله لو تنفيذ وعدا ووعيدا.
َ
َ
َ
ْذلَ َ آ َََيتمذهم َمذ َذرآ ََْ
فمن ذلو قوله تعاىل{ :يم ( )1تَذ َا َْي ْ َذا ال َّذر َمحَ َا ال َّذري َْم ( )1كتَذلب م َم

َع َربًَّْل لََق َوٍِّ يَذ َعلَ ممو َن} ]فصلت.[3-1 :

ََ َ
َ َ
َ
َّ َ
وقوله تعاىل{ :يَ َّن الل َ
يا َك َف مروا َِبل مل َك َر لَ َّمل َج َ
لء مه َم َوينَّهم لَكتَذلب َع َْيذْ (ََ )21ل ََُتْذه الَبَلطذ م
َ
مح ٍ
َ ي َديَ َه وََل َْا َخل ََف َه تَذ َا َْي َْا ي َك ٍْم ََ
ْد} ]فصلت.)5([25-21 :
ْ َا بَذ َ َ َ َ َ
َ َ
قال الشنقيطي -رمحه هللا -عند تفسريا لقوله تعاىل{ :تَذ َا َْي ال َ
َكتَ َ
لب
م

( )1انظر :تفسري السعدي.)252/3( ,
( )5ثمل ناذج لذلو أيضا يف أرقام آدت السور التاليـة( :آل عمـران( ,)3-1 :يـس( ,)2-1 :الزمـر( ,)5-1 :غـافر:
( ,)5-1الشورل( ,)3-1 :اجلاريية ,األحقاف.)5-1 :
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َْا ََّ
اَّلل ال ََع َْي َْ ا َََ َك َْم} ]الزمر.[1 :
َ

«دا اسذذتقراء القذذرآن العظذذْم ،علذذن ون هللا ج ذ وعذذال ،يذا ذكذذر تاْيلذذه لكتلبذذه ،وتبذذع ذل ذ
بذبعض ومسلئذه اَسذىن ،املتضذذماة صذفلته العلْذل .ففـي أول هـذا الســورة الكر ـة ,وملـا ذكـر تنزيلــه
كتابــه ,بــهل أن مبــدأ تنزيلــه كــائن منــه جــل وعــال ,وذكــر ا ــه؛ هللا ,وا ــه العزيــز ,واحلكــيم ,وذكــر
ذلب َْذذا ََّ
َ
اَّلل ال ََع َْيذ َْ
مثــل ذلــو يف أول ســورة اجلارييــة ,يف قولــه تعــاىل{ » :يذذم ( )1تَذ َا َْيذ م الَكتَذ َ َ

ً لَل َ
ض َرََي ٍ
َ
ا َََ َكذ َ
َ} ]اجلارييــة ,[3-1 :ويف أول ســورة
ذْم ( )1يَ َّن َيف َّ
َمذ َذيْاَ َ
م
السذ َذم َلواً َو َاألَ َ َ َ
ذلب َْذذا ََّ
َ
اَّلل ال ََع َْي ذ َْ ا َََ َكذ َ
ذْم (َْ )1ذذل َخلَ َقاَذذل
األحقــاف يف قولــه تعــاىل{ :يذذم ( )1تَذ َا َْي ذ م الَكتَذ َ َ
َّ َ
السذ ذذملو َ
يا َك َفذ ذ مذروا َع َّمذ ذذل ومنَذ ذ َذل موا
اً َو َاألَ َ َ
ض َوَْذ ذذل بَذ َْذاَذ مه َمذ ذذل يَََّل َِب َََذ ذ َمق َوو َ
َّ َ َ
سذ ذ ًّذمن َوالذ ذذل َ
َج ذ ذ ٍ مْ َ
ضو َن} ]األحقاف.[3-1 :
مْ َع َر م

وقد تكرر كثريا يف القرآن ,ذكرا بعض أ ائه وصفاته ,بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم...,
وَل َيفذذن ون ذكذذره ج ذ وعذذال هذذله األمسذذلء اَسذذىن العظْمذذة ،بعذذد ذكذذره تاْي ذ هذذلا القذذرآن
العظْم ،يدل ايضا  ,على عظمة القرآن العظيم ,وجاللة شأنه وأمهية نزوله»(.)1
مبعــل :أن عظمــة القــرآن مــن عظمــة هــذا األ ــاء احلســل ,والــة يــنعكس مــن جال ــا علــى هــذا

القرآن ما نعله وحدا{ال َ
َكتَ َ
لب}والكتاب ال ريب.

( )1أضواء البيان.)25-21/7( ,
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املطل السلبع
نْوله يف و ض األزْاة

األزمان ليس ا شأن يف ذاهتـا ,وإنـا هـي مبـا ينـزل فيهـا ,ومـا ـدث ,ومـن مظـاهر عظمـة القـرآن

العظــيم أن هللا تعــاىل َّنْل ذذه يف و ضذ ذ األزْا ذذة يف شــهر رمضــان املبــارا ,قــال تعــاىلَ { :ش ذ َذه مر
َ
ََ
َْ َ
لً َْا ا َمَدى والَ مفرََ َ
َّلس وبذَْاَ ٍ
لن} ]البقرة.[182 :
ضل َن الَّلي ومنَ َْ َا ْه الَ مق َرَآ من مه ْدى للا َ َ َ م
ََ
َ َ
َ

وقـد نــزل يف لْلذذة ْبل كذذة مــن هــذا الشــهر املبــارا ,قــال تعــاىل{ :وَنَذ َْلَاَذذلهم َيف لََْذلَذ ٍذة مْبَل ََكذ ٍذة يَ ََّ مكاَّذذل

َ
َ
ْهل يمذ َف َر مق مك و ََْ ٍر َي َك ٍْم} ]الدهان.[2-3 :
يا (َ )1
مْ َال َ َ

وهــذا الليلــة املباركــة هــي ليلــة القــدر والشــرف والرفعــة الــة قــال فيهــا{ » :يَ ََّ وَنَذ َْلَاَذذلهم َيف لََْذلَذ َذة

اَ ْل لََْذلَةم الَ َق َد َ ( )1لََْذلَةم الَ َق َد َ َخ َْذر َْا وَل َ
َف َش َه ٍر}]القدر.[3-1 :
َ
الَ َق َد َ (َ )1وَْل وَ َد َ َ َ

«ويف ضمري العظمة وإسناد اإلنزال إليه تشريب عظيم للقرآن»(.)1
« ف كة الليلة الة أنزل فيها القرآن بركة قدرها هللا ا قبل نزول القرآن ليكون القـرآن اببتـداء نزولـه
فيهــا مالبسـا لوقــت مبــارا فيــزداد بــذلو فضــال وشــرفا ,وهــذا مــن املناســبات اإل يــة الدقيقــة الــة
أنبأان هللا ببعضها» (.)5
و يــت ليلــة القــدر هبــذا االســم ,ألن قــدرها وشــرفها عنــد هللا عظــيم ,وْعلذوِّ ون َذذد هل وشذذر هل
لذْس بسذب ذلذ الْْذلن ألن الْْذلن شذَء وايذد يف الذلاً والْذفلًْ ،متاذع ون يكذذون
بعضذذه وشذذرف ْذذا بعذذض للاتذذه ،اب ذ ون َذذد ه وشذذر ه بسذذب ونذذه يْذ ْذذه وْذذو ش ذريفة
عللْة ،ل َد عظْم ،ومرتبة

( )1التحرير والتنوير.)215/31( ,
( )5املصدر نفسه.)318/52( ,
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رفيعة ,ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الـدنيا ,وأعلـى األشـياء وأشـرفها منصـبا
يف الــدين هــو القــرآن ,ألجــل أن بــه ريبــت نبــوة حممــد  , وبــه هــر الفــر بــهل احلــق والباطــل يف
سائر كتب هللا املنزلـة ,وبـه هـرت درجـات أرابب السـعادات ,ودركـات أرابب الشـقاوات ,فعلـى
هذا ال شيء إال والقرآن أعظم قدرا ,وأعلى ذكرا ,وأعظم منصبا منه.
ولذو كذذلن نْولذذه يمنذذل وَذذع يف لْلذذة وخذذرى سذوى لْلذذة القذذد  ،لكلنذ لْلذذة القذذد هذذَ الالنْذذة َل
األوَل ،وحيث أمجع أهل العلم على أن ليلة القدر وقعت يف رمضان ,علمنـا أن القـرآن إنـا أنـزل
فيها(.)1

املطل الالْا
نْوله ِب َن اللغلً وو عهل

لقد اهتار هللا - -الل ة العربية لتكون ل ـة آهـر كتبـه ,وهـذا االهتيـار مـن احلـق - -ـذا
الل ــة العظيم ــة إن ــا يع ــود إىل م ــا متت ــاز ب ــه م ــن مرون ــة واتس ــاع وق ــدرة عل ــى االش ــتقا  ,والنح ــت
والتصريب ,وغل يف املفردات والصيغ واألوزان(.)5
كذ دا س للغذذلً العذذلمل يقذذر ِبن اللغذذة العربْذذة هذذَ و َذذن اللغذذلً وو عهذذل للمعذذلر الكا ذ ة
حت األلفلظ القلْلة ،وويساهل ْأليبْل ،ووكارهل

()1انظر :التفسري الكبري ,للرازي (.)512-513/57
( )5انظر :ل ة القرآن مكانتها واألهطار الة هتددها ,د .إبراهيم بن حممد أبو عبأة( ,

.)15-11
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وبْلَ للمطلوب.
ييضليل ْ
ْ
وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل أبشرف الل ات وأرقاها :الل ة العربية :ولـذلو أشـاد القـرآن
العظيم هبا يف عدة آدت ,منها:
* قوله تعاىل{ :يَ ََّ َج َعلَاَلهم َمذ َرآ ََْ َع َربًَّْل لَ َعلَّ مك َم تَذ َع َقلمو َن} ]الزهرف.[3 :

* وقوله تعاىل{ :يَ ََّ وَنَذ َْلَاَلهم َمذ َرآ ََْ َع َربًَّْل لَ َعلَّ مك َم تَذ َع َقلمو َن} ]يوسب.)1([5 :

وين سأا سلئ قلا :مللذا ونْا القرآن العظْم ِبللغة العربْة دون غ هل ْا لغلً العلمل:
فروابه فيما أي :
لقــد «أراد هللا تعــاىل أن يكــون القــرآن كتــااب خماطبـا بــه كــل األمــم يف مجيــع العصــور ,لــذلو جعلــه
بل ة هي أفصح كالم بهل ل ات البشر وهي الل ة العربية ,ألسـباب يلـو ل منهـا ,أن تلـو الل ـة
أوف ــر الل ــات م ــادة ,وأقله ــا حروف ـا ,وأفص ــحها ر ــة ,وأكثره ــا تص ــرفا يف الدالل ــة عل ــى أغ ـرامل
املتكلم ,وأوفرها ألفا ـا ,وجعلـه جامعـا ألكثـر مـا كـن أن تتحملـه الل ـة العربيـة يف نظـم تراكيبهـا
من املعا  ,يف أقل ما يسمح به نظم تلو الل ة ,فكان قوام أساليبه جارد على أسلوب اإلنـاز؛
فلذلو كثر فيه ما يكثر مثله يف كالم بل اء العرب»(.)5
والعرب وْة جبل علن ذكلء القرائح و طاة األ هلِّ ،علن دعلْة

( )1ثمــل نــاذج لــذلو أيضــا يف أرقــام آدت الســور التاليــة( :الرعــد( ,)37 :النحــل( ,)113 :طــه( ,)113 :الشــعراء
( ,)192-195الزمر( ,)58-57 :فصلت( ,)3 :الشورل( ,)7 :األحقاف.)15 :
( )5التحرير والتنوير.)96-92/1( ,
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طاذذتهم وذكذذلئهم وَْم ذ وسذذللْ كالْهذذم؛ ألجــل ذلــو كثــر يف كالمهــم اجملــاز ,واالســتعارة,
والتمثي ـ ــل ,والكنا ي ـ ــة ,والتعـ ـ ـريض ,واالشـ ـ ـلاا والتس ـ ــامح يف االس ـ ــتعمال كاملبال ـ ــة ,واالس ـ ــتطراد
ومســتتبعات اللاكيــب ,واألمث ــال ,والتلمــيح ,والتمل ــيح ,واســتعمال اجلملــة اخل ي ــة يف غــري إف ــادة
النسبة اخل ية ,واستعمال االستفهام يف التقرير أو اإلنكار ,وحنو ذلو.
ومالا ذلو كله توفري املعا  ,وأداء ما يف نفس املتكلم أبوضح عبارة وأهصرها ليسهل اعتالقها
ابألذهان؛ وملا كان القرآن وحيا من العالم سبحانه أراد أن نعله آية على صد رسوله ,وحتـدل
بل ـاء العــرب مبعارضـة أقصــر ســورة منـه ,فقــد نســج نظمـه نســرا ابل ـا منتهــى مــا تسـمح بــه الل ــة
العربية من الدقائق واللطائب لفظا ومعل.
فراء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعرب ,فأعرز بل اء املعانـدين عـن معارضـته
()5
و يسعهم إال اإلذعان ,سواء يف ذلو من آمن منهم ,مثل :لبيـد بـن ربيعـة( )1وكعـب بـن زهـري
والناب ة النردي( ,)3ومن

( )1هـو الصـحايب اجلليـل :لبيــد بـن ربيعـة بـن مالــو بـن جعفـر بـن كــالب العـامري ,الشـاعر املشـهور أســلم مـع وفـد قومــه
فحسن إسالمه وترا الشعر بعد اإلسالم ,تويف سنة ( 21هـ) وعمـرا ( )121سـنة .انظـر :أسـد ال ابـة-561/2( ,
.«)561
( )5هو كعب بن زهري بـن أيب سـلمى املـاز شـاعر مـن أهـل جنـد اشـتهر يف اجلاهليـة وملـا هـر اإلسـالم هرـأ النـيب , 
وأقــام يشــيب بنســاء املســلمهل فهــدر النــيب  دمــه ,فرــاءا كعــب مســتأمنا وقــد أســلم وأنشــد ألميتــه املشــهورة الــة
مطلعها :ابنت سعاد فقليب اليوم متبول ,فعفا عنه النيب  وهلع عليه بردته ,توىف سنة ( 56هـ).
انظر :معرم املنيلفهل ( ,)669/5األعالم.)556/2( ,
( )3هو قيس بن عبد هللا بن عمرو بن عد بـن ربيعـة بـن عـامر بـن صعصـعة العـامري اجلعـدي ,طـال عمـرا يف اجلاهليـة
واإلســالم ,وهــو أســن مــن الناب ــة الــذبيا  ,عــاش )181( :ســنة -فيمــا قــال -وكــان يــذكر يف اجلاهليــة ديــن إبـراهيم-
عليه السالم -ويسوم ويست فر ووفد على رسول هللا  فأسلم ,وعاش إىل زمن ابن الزبري ومات أبصبهان وكـان مـن
أصحاب علي رضي هللا عنه.
انظر :أسد ال ابة .)217-216/2( ,اإلصابة.)221-273/3( ,
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استمر على كفرا عنادا ,مثل :الوليد بن امل رية(.)1
فالقرآن من جانب إعرازا تكون معانيه من املعا املعتادة الة يودعها البل اء يف كالمهم .وهذو
لكونه كتلب تشريع وأتدي وتعلْم كذلن يقْ ْقذل ِبن يذودع ْذه ْذا املعذلر واملقلصذد وكاذر ْذل
حتتمله األلفلظ ،يف وَ ْل ميكذا ْذا املقذدا  ،ثسـب مـا تسـمح بـه الل ـة الـوارد هـو هبـا ,والـة
هي أ ح الل ات هبذا االعتبارات ,ليحصل متام املقصود من اإلرشاد الذي جاء ألجله يف مجيـع
نواحي ا دل(.)5
وإذا « قيس اللسان العريب مبقاييس علم األلسنة فليس من الل ات ل ة أوىف منه بشـرو الل ـة يف
ألفا ه ــا ,وقواع ــدها ,و ــق لن ــا أن نعتـ ـ أت ــا أوىف الل ــات مجيعه ــا ,مبقي ــا بس ــي واض ــح ,ال
هــالف عليــه ,وهــو مقيــا جهــاز النطــق يف اإلنســان ,فــإن الل ــة العربيــة تســتخدم هــذا اجلهــاز
اإلنســا علــى أمتــه وأحســنه ,وال هتمــل و يفــة واحــدة مــن و ائفــه ,كمــا ــدث ذلــو يف أكثــر
األجبددت الل وية ,فال التبا يف حرف من حروفهـا بـهل خمـرجهل ,وال يف خمـرج مـن خمارجهـا بـهل
حرفهل....,وقد تشاركها الل ات يف بعض هذا املزاد ,ولكنها ال جتمعها كما مجعتها ,وال تفوقها
يف واحدة منها»(.)3

( )1هـو الوليـد بـن امل ـرية بـن عبـد هللا بـن عمـرو بـن خمـزوم ,أبـو عبـد مشـس مـن قضـاة العـرب يف اجلاهليـة ,ولـد سـنة (92
 .هـ) من زاندقة قري وزعمائها ,هلو بعد ا رـرة بثالريـة أشـهر ودفـن ابحلرـون وهـو والـد هالـد بـن الوليـد سـيب
هللا املسلول.
انظر :الكامل ,البن األريري (.)56/5
( )5انظر :التحرير والتنوير (.)91/1
( )3أشتات جمتمعات يف الل ة واألدب ,لعبا حممود العقاد ( .)15-11
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قال ابن فار  « )1( :قال بعض الفقهاء :كالم العرب ال ي به إال نيب ,وهذا كالم حري أن
يكون صحيحا ,وما بل نا أن أحدا ممن مضى ادعى حف الل ة العربية كلها».
وقال أيضا« )5( :قال بعض علمائنا -حهل ذكر ما للعرب من االستعارة والتمثيل والقلب,
والتقدمي والتأهري ,وغريها من سنن العرب :-وللل َل يقد ويد ْا الرتاجم علن ون ياقله
التو اة
يَل شَء ْا األلساة كمل نق األْنْ عا السرِبنْة يَل اَبشْة والروسْة ،وتر
والْبو وسلئر كت هللا ِ بلعربْة ألن العجم مل تتسع يف اجمللز اتسلع العرب».
وقال كذلو« )3( :ومما ال كن نقله البتة أوصاف السيب واألسد والرمح ,وغري ذلو من
األ اء امللادفة ,ومن املعلوم أن العرم ال تعرف ل،سد ا ا غري واحد.
أما حنن فنخرج له مخسهل ومائة اسم ,وحدري أمحد بن حممد بن بندار ,قال :عت أاب عبد هللا
بن هالوية ا مذا ( )2يقول :مجعت ل،سد مخسمائة اسم ,وللحيَّة مائتهل.» ...

( )1الصحايب.)56 ( ,
( )5املصدر نفسه.)17 ( ,
( )3املصدر نفسه ( .)51
( ) 2هو احلسهل بن أمحد بن هالوية بن محدان ا مذا (أبو عبد هللا) .حنوي ,ل وي .أصله من مهذان ,ودهل ب داد,
وأدرا جلة من العلماء هبا ,فأهذ عن أيب بكر االنباري ,وأيب بكر بن دريد ,وأيب عمر الزاهد ,وقدم الثام,
وصحب سيب الدولة ,ووقع بينه وبهل املتنيب منازعات .ومن تصانيفه« :االشتقا » و«اجلمل يف النحو» و «
البديع يف القراءات» و «شر املمدود واملقصور» و «شر مقصورة ابن دريد» ,وله شعر .توىف ثلب سنة (371
هـ) .انظر :وفيات األعيان .)197/1( ,معرم األدابء .)512-511/9( ,معرم املنيلفهل (.«)615/1
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تْس

املطل التلسع
هم القرآن وتالوته للعلملَ

فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن هللا -تبارا وتعاىل -يسر فهمه وتالوته للعاملهل حأ ال
يكون م على هللا حرة إذا يطوا مبعانيه ,ويعلموا ما جاء فيه ,ويدل على ذلو:

س َرََ الَ مق َرآَ َن لَل مَل َك َر َذ َه َ َْ َا مْ َّدكَ ٍر} ] القمر.[17 :
قوله تعاىلَ { :ولََق َد يَ َّ

سرََهم بَلَسلنَ َ لَتمذب َم َ َ
َ َوتمذ َا َل َ بَ َه ََذ َوْْل لمدًّا} ]مرمي:
ش َر بَه ال مَمتَّق َ
َ
وقوله تعاىلََ { :إ َّمنَل يَ َّ َ
َ
.)1([97
لقد نوا هللا تعاىل بشأن القآن العظيم وأه أنه يسرا وسهله ليتذكر اخللق ما تاجونه من
التذكري ,مما هو هدل م وإرشاد ملصاحلهم الشرعية.

وهذا التيسري ينبع بعناية هللا ابلقرآن ,كما قال تعاىل عنه{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم

َََل َظمو َن} ] احلرر.[9 :

يَبلَل علن ْدا سته ،وتعريضا ابملشركهل
ويف هلا التْس تبْرة وياْل للمسلمَ لْْدادوا ْ
عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه ,كما أنبأ عنه قوله تعاىلَ { :ذ َه َ َْ َا مْ َّدكَ ٍر}.
والتْس  :إناد اليسر يف الشيء ,سواء كان فعال ,كقوله تعاىل{ :يم َري مد َّ
اَّللم بَ مك مم الَْم َس َر}

]البقرة .[182 :أو قوال كقوله تعاىلََ { :إ َّمنَل ي َّ ََ
سلنَ َ لَ َعلَّ مه َم يَذتَ َل َّك مرو َن} ] الدهان:
َ
س َرََهم بل َ
.[28

( )1ثمـل نــاذج لــذلو أيضـا يف أرقــام آدت الســور التاليــة( :الـدهان( ,)28 :اإلسـراء( ,)89 :الكهــب( ,)22 :الــروم:
( ,)28الزمر.)57 :
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وسب تْس ه :أنه نزل أبفصح الل ات وأبينها ,وجاء على لسان أفضل الرسل . 
واليسر :السهولة ,وعدم الكلفة يف حتصيل املطلوب.
وْعىن تْس ه :يرجع إىل تيسري ما يراد منه ,وهو فهم السامع املعا الة انها املتكلم به بدون
كلفة على هذا السامع وال إغال  ,كما يقولون :يدهل ل،ذن بال أذن.
وهلا الْسر يشم األلفلظ واملعلر.
فأما األلفاظ :ألتا يف أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة اللاكيب ,أي فصاحة الكالم
وانتظام جمموعها ,ثيث ب حفظها على األلسنة.
ووْل املعلر :فبوضوحها ووفرهتا ,ويتولد معان من معان أهل كلما كرر املتدبر تدبرا يف
فهمها(.)1
س َرََ الَ مق َرَآ َن لَل مَل َك َر}.
ولقد ذكر الرازي محه هللا عدة ووجه يف ْعىن َوله تعلَلَ { :ولََق َد يَ َّ

وهي كالتال:
 -1سهلناا للحف  ,و يكن شيء من كتب هللا تعاىل ف عن هر قلب غري القرآن.
 -5سهلناا لالتعاظ ,حيث أتينا فيه بكل حكمة.
 -3جعلناا يعلق ابلقلوب ويستلذ اعه ,ومن ال يفهم يتفهمه ,وال يسأم من اعه
وفهمه ,وال يقول قل علمت فال أ عه ,بل كل ساعة يزداد

( )1انظر :التحرير والتنوير.)181-181/57( ,)322/52( ,

عظمة القرآن الكرمي

112

منه لذة وعلما.
 -2أن النيب  ملا ذكر ثال نو عليه السالم وكان له معرزة ,قيل له :إن معرزتو

س َرََ الَ مق َرَآ َن لَل مَل َك َر} تذكرة لكل أحد ,وتتحدل به يف العا
القرآن { َولََق َد يَ َّ
ويبقى على مر الدهور ,وال تاج كل من ضرا إىل دعاء ومسألة يف إ هار معرزة,
وبعدا ال ينكر أحد وقوع ما وقع ,كما ينكر البعض انشقا القمر(.)1
أما بعد :فهذا التيسري حق ال ريب فيه ,فأين الذاكرون ذلو؟ تلو هي املشكلة .

املطل العلشر
يفظ هللا للقرآن

أ -نوا هللا سبحانه بعظمة القرآن ,بذكر حفظه له قبل نزوله يف آدت عدة منها:

َ
صح ٍ
َ
ف مْ َك َّرَْ ٍة ()11
لء ذَ َك َرهم (َ )11يف م م
قوله تعاىلَ { :ك َّال ينَّذ َهل تَلَك َرة (َ َ )11م َا َش َ

ْرم َ ٍ
َّرةٍ (َِ )12بَيَ َدي َس َف َرةٍ ( )11كَ َر ٍاِّ بَذ َرَةٍ} ] عبس.)5([16-11 :
ََ
وعة مْطَه َ

ب -أما حف هللا تعاىل للقرآن أريناء نزوله.

فيدل عليه قوله تعاىلَ { :وَِب ََََمق وَنَذ َْلَاَلهم َوَِب َََ َمق نَذ َْ َا} ] اإلسراء.[112 :

( )1انظر :التفسري الكبري.)39-38/59( ,
( )5ثمل ناذج أيضا يف أرقام آابت السور التالية( :الزهرف ( ,)2-3الواقعة( ,)81-72 :ال وج.)55-51 :
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َ
َ
ضن َْ َا مس ٍ
َي ْدا ( )17يَََّل َْ َا ا َتَ َ
وا ََإنَّهم
وقوله تعاىلَ { :علملم الَغََْ َ َ َال يمظَ َه مر َعلَن غََْبَه و َ
َ

يسلم م َْا بذ َ َ َ
ََ
ص ْدا} ] اجلن. [57-56 :
َ ََ
َ يَ َديَه َوْ َا َخلَفه َ َ
ََ
ج -وأما حف هللا تعاىل للقرآن بعد نزوله:

فيدل عليه قوله تعاىل{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} ]احلرر .[9 :وحلف هللا
إدا فقد بقي كما هو :طودا أشم ,عزيزا ال يقتحم محاا ,وكل حماولة لت يري حرف منه مقضي
عليها ابلفشل.

ََ َ
َ َ
َ
َّ َ
وقوله تعاىل{ :يَ َّن الل َ
يا َك َف مروا َِبل مل َك َر لَ َّمل َج َ
لء مه َم َوينَّهم لَكتَلب َع َْيْ (َ )21ل ََُتْه الَبَلط م
َ
مح ٍ
َ ي َديَ َه وَل َْا َخل ََف َه تَذ َا َْي َْا ي َك ٍْم ََ
ْد} ] فصلت.)1([25-21 :
ْ َا بَذ َ َ َ َ َ
َ َ
ولقد أوىل هللا -تبارا وتعاىل -كالمه العظيم كل عناية وتقدير يف العا العلوي ,وذلو جبعله
مكتواب يف لو حمفوظ ,فال ف على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول كرمي ذي قوة عند
ذي العرش مكهل ,ومحله أبيدي سفرة كرام بررة ليبل ه إىل نبيه ومصطفاا ( .) 
للقرآن العظْم ْسج يف وِّ الكتلب ،وْكاون يف لو حمفوظ ،هو ْْون يف السملء عا
ك ْل يالمه وَل يلْق ،وذل كملا له وعالية به(.)1
َ
لب ْكَام ٍ
ون (ََ )03ل ميََسهم يَََّل ال مَمطَه مَّرو َن}
يقول هللا تعاىل{ :يَنَّهم لَمق َرآَن َك َرمي (َ )00يف كتَ ٍ َ

] الواقعة.[79-77 :
«والكتلب املكاون :مستعار ملوافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما يف علم هللا

( )1ثمل ناذج لذلو أيضا يف أرقام آدت السورتهل التاليتهل( :األنعام( ,)112 :الكهب.)57 :
( )5انظر :عناية هللا وعناية رسوله ابلقرآن الكرمي.)11-9( ,
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تعاىل وإرادته وأمرا امللو بتبلي ه إىل الرسول (  ,) وتلو شنيون حمروبة عنا ,فلذلو وصب
الكتاب ابملكنون اشتقاقا من االكتنان -وهو االستتار -أي :حمروب عن أنظار النا  ,فهو
أمر م يب ال يعلم كهنه إال هللا.
ويلص ْل يفْد ْعىن ارية :أن القرآن الذي بل هم و عوا من النيب (  ) هو موافق ملا أراد
هللا إعالم النا به ,وما تعلقت قدرته اناد نظمه املعرز ,ليكمل له وصب أنه كالم هللا تعاىل,
()1
وأنه يصنعه بشر»
وملا أنكر الذين كفروا القرآن واستهزتوا ابلرسول (  ) وقالواََ { :ي وَيذ َهل الَّ َلي نمذ مَْ َا َعلََْ َه

ال مَل َك مر يَنَّ َ لَ َم َجامون} ] احلرر.[6 :

رد هللا تعاىل إنكارهم واستهزائهم أببلغ رد وأوكدا فقال{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم

َََل َظمو َن} ] احلرر .[9 :أي :بقدرتنا وعظم شأننا وعلو جنابنا نزلنا ذلو الذكر الذي
أنكروا وأنكروا نزوله عليو ونسبوا بسببه إىل اجلنون.
ومن مث فال كن تطر اخللل إليه على الدوام ,وال ق ألحد الطعن فيه .إذ لو كان من عند
غري هللا لتطر إليه اخللل واالهتالف ,وحلقته الزددة والنقص ,وأصابه الطعن والتناقض .وصد

هللا العظيم إذ يقول{ :وَ َ َال يذت َدبَّذرو َن الَ مقرَآ َن ولَو َكل َن َْا َع َا َد غَ َ ََّ
اَّلل لََو َج مدوا َ َْه ا َختَ َال ْل
َ
َ
َ ََ
ََ م

َكاَ ْا} ]النساء.[85 :

مث قرر أنه  املتول حفظه عن ما ال يليق به أو يقد فيه من التحريب والتبديل والزددة
والنقص وحنو ذلو .وأنه -جل شأنه -املتكفل برعايته من إمكانية معارضته ,أبن جعله معرزا

مباينا لكالم البشر ثيث ال في ت يري نظمه على أهل الل ة الة نزل هبا فقالَ { :ويَ ََّ لَهم

()1التحرير والتنوير.)312/57( ,
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َََل َظمون}.

يقول أبو السعود رمحه هللا(« :)1ويف سبو اجلملتهل من الداللة على كمال الك دء واجلاللة
وعلى فخامة شأن التنزيل ما ال في.
ويف إيراد الثانية ابجلملة اال ية داللة على دوام احلف ».
املقْود ِبَفظ:
«ش يفظه اَفظ ْا التالشَ ،واَفظ ْا الَْيدة والاقْلن ْهِ ،بن يسر تواتره
ووسبلب ذل  ،وسلمه ْا التبدي والتغْ يأ يفظته األْة عا ظهو َلو ل ْا يْلة
الال (  ،) وصل يفلظه ِبلغَ عدد التواتر يف ك ْْر.
وقد حكى عيامل( )5يف «املدارا» :أن القاضي إ اعيل بن إسحا ابن محاد املالكي
البصري( )3مسئ  :عن السر يف تطر الت يري للكتب السالفة وسالمة القرآن من طر الت يري له؟

لب ََّ
استم َح َفظموا َْ َا كَتَ َ
اَّلل} ]
فأجاب :أبن هللا أوكل ل،حبار حف كتبهم فقالَِ{ :بَل َ
املائدةَّ ,[22 :
وتوىل ِّحف َ

()1تفسري أيب السعود.)96/2( ,
( )5هــو القاضــي عيــامل بــن موســى بــن عيــامل بــن عمــر اليحصــيب الســبة ,إمــام وقتــه بــبالد امل ــرب ,يف احلــديث وعلومــه
والنحو والل ة ,ولـه مصـنفات جيـدة ,منهـا « :التنبيهـات» ,و « مشـار األنـوار» ,و «شـر كتـاب مسـلم» واشـتهر
ابلذكاء وحسن السرية ,تويف سنة ( ,)222وكانت والدته سنة ( 276هـ).
« انظر :وفيات األعيان .)282-283/3( ,األعالم.»)99/2( ,
( )3هــو إ اعيــل بــن إســحا بــن إ اعيــل محــاد بــن زيــد اجلهضــمي األزدي ,فقيــه مــالكي ,ولــد ســنة ( 511هــ) ,لــه
منيلفات منها « :املبسو » و «شواهد املوطأ» و « األصول» و« السنن» .تويف سنة ( 585هـ)
« انظر :طبقات الفقهاء ,للشريازي (  .)162-162األعالم.«)311/1( ,
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القرآن بذاته تعاىل فقال{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} (.)1

«ولكَ نعرف دَة يفظ اَق سبحلنه لكتلبه الكرمي؛ جند أن البعض قد حاول أن يدهل
على القرآن ما ليس فيه ,وحاول حتريفه من مدهل ,يرون أنه قريب من قلب كل مسلم ,وهو

َ
وا ََّ َّ َ
توقري الرسول ( ) ؛ وجاتوا إىل قول احلق سبحانه { :محمَ َّمد َ مس م
اَّلل َوالل َ
يا َْ َعهم وَشدَّاءم

َعلَن الَ مك َّفل َ م َمحَلءم بَذ َْذاَذ مه َم} ] الفتح.[59 :

وأدهلوا يف هذا ا ية كلمة ليست فيها ,وطبعوا مصحفا غريوا فيه تلو ا ية بكتابتها (حممد
رسول هللا (  ) والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم) وأرادوا بذلو أن يسرقوا عواطب
املسلمهل ,ولكن العلماء عندما أمسكوا هبذا املصحب أمروا اعدامه وقالوا( :إن به شي ا زائدا),
فرد من طبع املصحب( :ولكنها زددة حتبوتا وتوقروتا) ,فرد العلماء( :إن القرآن توفيقي؛ نقرتا
ونطبعه كما نزل) » (.)5
ْا تدب هللا َفظ كتلبه:
نعلم أن هللا تبارا وتعاىل قد هيأ للقرآن العظيم روفا ختتلب عن الكتب السابقة فحفظه دوتا,
ومن ذلو:
 -1هيأ له أمة قوية يف ذاكرهتا وحافظتها؛ ذلو أن العرب األوائل يف جاهليتهم كانوا
متمكنهل من ذلو ,حيث يروون ألوفا من أبيات الشعر ب ري تدوين ,إنا يعتمدون يف
ذلو على احلف .
ََ
 -1هيأ للقرآن العظيم سهولة احلف َ { :ولََق َد يَ َّ
س َرََ الَ مق َرَآ َن لل مل َك َر َذ َه َ

( )1التحرير والتنوير.)18-17/13( ,
( )5تفسري الشعراوي.)7623/15( ,
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َ َْ -3ا مْ َّدكَ ٍر} ] القمر.[17 :

 -2هيأ له وْة ْستقرة ممكاة يف اَفظ ،الفهم ،واألْلنة ،فكان احلفاظ فظونه على
يدي رسول هللا (  ) حأ يتقنوا احلف  ,مث يدونونه بعد ذلو ,ويقب عليهم ( 
) بنفسه يف مراجعة ذلو.
 -2هيأ له ْراجعة الال (  ) له يف املأل األعلن ,حيث كان ف ما يوحي إليه مث
يراجعه على ج يل عليه السالم مرة كل سنة ,ويف السنة األهرية من حياته املباركة
راجع ج يل القرآن كله على رسول هللا (  ) مرتهل.
 -6بعد الفراغ من تدوينه مل ميعد هالَ َلا لعبث علبث ,و ل احلفاظ املتقنون يراجعون
كل نسخة تكتب من املصحب مراجعة فاحصة وملا أصبح للصحب مطابع هاصة,
كونت جلان متخصصة ومتأهلة من كبار حفاظ العا اإلسالمي تراجع وتدقق كل
حرف منه قبل أن ثذن بطبعه.
وهبذا الوسائل حتقق للقرآن العظيم ذلو احلف الذي قدرا هللا له منذ األزل وهو اللو ا فوظ,

وأجنز وعدا الصاد { :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} ] احلرر . [9 :وهذا احلف

من أبرز مظاهر عظمة القرآن الكرمي(.)1
وْا آاث ذل :
 -1قطع أطماع الراغبهل يف حتريفه.
 -5شعور املسلمهل بنعمة احلف  ,وما يلتب عليه من ريقة مطلقة ,وبراءة من الشو الذي
تور فيه غريان.

( )1انظر :ركائز اإل ان( ,

.)517-516
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املطل اَلدي عشر
علملْة القرآن

حمددا قط مث
عْرا ْ
ْ

لقد زعم وعداء اْلسالِّ ون القرآن العظْم كتلب را َيَ ،خلط
انته صاليْته بعد ذل  ,و يبق له يف الواقع املعاصر أدو ثريري
وحنن املسلمهل نعتقد اعتقادا جازما ال مرية فيه ,أن القرآن العظيم هو الكتاب الذي هاطب هللا
تعاىل به مجيع البشر إىل يوم القيامة ,فلم يقيد بزمان وال مبكان وال جنس وال طبقة ,بل هو
موجة إىل الثقلهل ,هاطبهم مجيعا مبا يسعدهم يف الدنيا وا هرة من العقائد الصحيحة,
والعبادات احلكيمة ,واألحكام الرفيعة ,واألهال الفاضلة الة تستقيم هبا حياهتم.
ولقد تضل رً نْوص الكتلب والساة ،وي لع األْة علن علملْة القرآن ,ومن الصعوبة
مبكان استقصاء مجيع ا دت الة حتدريت عن عاملية القرآن(.)1
وقد ذكر بعضهم« :أن عدد ا دت الدالة على عاملية القرآن تزيد على ريالث مائة ومخسهل
آية» (.)5

( )1ثمــل نــاذج لــآلدت الــة تــدل علــى عامليــة القــرآن يف أرقــام آدت الســور ا تيــة( :البقــرة( ,)182 :النســاء,79 ,1 :
( ,)172 ,171األع ـ ـراف( ,)128 :ي ــونس ( ,)118 ,112 ,99 ,27يوس ــب( ,)112 :اإلسـ ـراء,92 ,89 :
( ,)116 ,112األنبي ــاء( ,)117 :احل ــج( ,)73 ,29 ,57 ,2 ,1 :الفرق ــان( ,)26 ,21 ,21 ,1 :األحـ ـزاب:
( ,)26 ,22سبأ( ,)58 :فاطر( ,)87 : ( ,)52 :القلم( ,)25 :التكوير.)57 :
( )5داللة أ اء سور القرآن الكرمي من منظور حضاري ,د .حممد هليل جيرو.)135 ( ,
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وهالَ و بع آَيً تعلا بك وضو ون القرآن ذكر ِمْع العلملَ{ :يَ َن مه َو يَََّل َذ َكر

َ
َ} ]يوسب ] ,[112 :القلم ] ,[25 :التكوير.[57 :
لل ََعللَ َم َ

واملتأمل يف ألفاظ هذا ا دت األربع ,وتعبرياهتا ,ند مقصودا منها على عاملية القرآن ،وَد
استابط بعض علملء التفس ْا هله ارَيً اريت:
ووَل :أتا جلءً بْْغة اَْر( ،)1فهذا الصي ة احلصرية تنفي عن القرآن كل صفة تنايف
ْ
عامليته ,وجتعل عامليته منصوصا عليها بكل وضو .
اثنْْل :ونه ْلكر للعلمل و ع ,ابعتبار أنه خماطب به األنس واجلن ,فهو يذكرهم و اطبهم مبا
تاجون إليه فردا وأسرة وجمتمعا ودولة.
َ
َ} عام ل،نس واجلن ,ممن عاصروا النيب (  ,) وممن جاتوا بعدا إىل قيام
ولف { :لل ََعللَ َم َ

الساعة(.)5
اثلاْل :العلملَ ع عر بذ (اا) فتدل على معل االست را  .فاجلمع املعرف بـ (ال) من صيغ
العموم يف الل ة العربية.
ولف (عا ) مفرد للعاملهل ,فهو يعم كل ما هو يف الكون ,فإذا مجع ابلواو والنون يكون هاصا
ابلعقالء من األنس واجلن أمجعهل.
َ
َ}على أن القرآن العظيم ذكر جلميع عقالء اإلنس واجلن بال تقييد
فدلت لفظة {لل ََعللَ َم َ
من مكان ,أو زمان ,أو طبقة ,أو جنس.
يقول الرازي رمحه هللا « )3( :لف العاملهل يتناول مجيع املخلوقات,

( )1انظر :التحرير والتنوير.)152/17( ,
( )5انظر :تفسري أيب حيان .)281/6( ,تفسري ابن عطيه.)199/2( ,
( )3التفسري الكبري.)21/52( ,
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فدلت ا ية على أنه رسول للخلق عامة إىل يوم القيامة«.
وال ريب أن عموم رسالة النيب (  ) يتحقق بعاملية كتابة الذي أرسل به إىل النا كافة
«يتذكرون به رهبم ,وما له من صفات الكمال ,وما ينزا عنه من النقائص ,والرذائل واألمثال.
ويتذكرون به األوامر والنواهي ,وحكمها .ويتذكرون به األحكام القدرية ,والشرعية واجلزائية.
وابجلملة ,يتذكرون به مصا الدارين ,وينالون ابلعمل به السعادتهل«(.)1
وْا ارَيً الَ صري بعلملْة القرآن العظْم:
َ
ََ َ
َ
َ نَ َل ْيرا} ]
 -1قوله تعاىل{ :تَذبَل َ ََ الَّلي نَذ َّْ َا الَ مف َرََل َن َعلَن َع َبده لَْ مكو َن لل ََعللَ َم َ
الفرقان.[1 :
َ
َ} ] األنبياء.[117 :
 -5وقوله تعاىلَ { :وَْل وَ َ َسلَاَ َ
لَ يَََّل َ َمحَةْ لل ََعللَ َم َ

َّلس َيف َه َلا الَ مقرآ َ
َن َْ َا مك َم َْاَ ٍ َأ َََب وَ َكاَذ مر الا َ
ص َّر َذاَل لَلا َ
َّلس
 -3وقوله تعاىلَ { :ولََق َد َ
َ
يَََّل مك مفوْا} ] اإلسراء.[89 :

ض َربَذاَل لَلا َ
َّلس َيف َه َلا الَ مق َرآ ََن َْ َا مك َم َْاَ ٍ لَ َعلَّ مه َم يَذتَ َل َّك مرو َن}
 -2وقوله تعاىلَ { :ولََق َد َ
] الزمر.[57 :

َ
لب لَلا َ
َّلس َِب ََََمق َ َم َا َاهتَ َدى َلَاَذ َف َس َه َوَْ َا
 -2وقوله تعاىل{ :يَ ََّ وَنَذ َْلَاَل َعلََْ َ الَكتَ َ
ض َّ ََإ َّمنَل ي َ
ض َعلََْذ َهل َوَْل وَنَ َ َعلََْ َه َم بََوكَْ ٍ } ] الزمر.[21 :
َ
َ

َ
َ}:
يقول ابن عاشور -رمحه هللا )5(-يف تفسري قوله تعاىلَ { :وَْل وَ َ َسلَاَ َ
لَ يَََّل َ َمحَةْ لل ََعللَ َم َ
«صي ت أببلغ نظم؛ إذا اشتملت هذا ا ية

( )1تفسري السعدي.)379/2( ,
( )5التحرير والتنوير.)151/17( ,
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 بوجازة ألفا ها -على مد الرسول عليه الصالة والسالم ,ومد مرسله تعاىل ,ومد رسالتهأبن كانت مظهر رمحة هللا تعاىل للنا كافة ,وأبتا رمحة هللا تعاىل خبلقه.
فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطب الذي عطفت به ,ذكر فيها الرسول,
ومرسله ,واملرسل إليهم والرسالة وأوصاف هنيالء األربعة ,مع إفادة عموم األحوال ,واست را
املرسل إليهم ,وهصوصية احلصر ,وتنكري { َ َمحَةْ} للتعظيم؛ إذ ال مقتضى إليثار التنكري يف

هذا املقام غري إرادة التعظيم ,وإال لقيل :إال لنرحم العاملهل ,أو إال أنو الرمحة للعاملهل .وليس
التنكري لإلفراد قطعا لظهور أن املراد جنس الرمحة ,وتنكري اجلنس هو الذي يعرمل له قصد إرادة
التعظيم .فهذا ارينا عشر معل هصوصيا ,فقد فاقت أمجع كلمة لبل اء العرب ,وهي:
ََفل نب ْا َذكرى يبْ ٍ وْاْا

إذ تلو الكلمة قصاراها كما قالوا« :أنه وقب واستوقب وبكى واستبكى وذكر احلبيب واملنزل»
دون هصوصية أزيد من ذلو فرمع ستة معان ال غري».

ويتحدث ابا القْم محه هللا عا عموِّ ارية فيقول(:)1
أصح القولهل يف هذا ا ية :أتا على عمومها .
« ُّ
وفيها على هذا التَّقدير وجهان:
وي مدمهل :ون عموِّ العللَمَ يْ م الافع برسللته.
َ
أما أتباعه فنالوا هبا كرامة الدنيا وا هرة.

( )1جالء األفهام( ,

.)185 -181
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ووْل وعداؤه احملل بون له :فالذين عرل قتلهم وموهتم هري م؛ ألن حياهتم زددة م يف ت لي
العذاب عليهم يف الدار ا هرة ,وهم قد كتب عليهم الشقاء ,فتعريل موهتم هري م من طول
أعمارهم يف الكفر.
ووْل املعله مدون له :فعاشوا يف الدنيا حتت له وعهدا وذمته ,وهم أقل شرا بذلو العهد من
ا اربهل له.
ووْل املال قون :فحصل م ا هار اإل ان به حقن دمائهم ,وأموا م وأهليهم واحلامها وجردن
أحكام املسلمهل عليهم يف التوارث ,وغريها.
ووْل األْم الالئْة عاه :فإن هللا سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل األرمل ,فأصاب
كل العاملهل النفع برسالته.
الوجه الالر :أنه رمحة لكل أحد ,لكن املنيمنون قبلوا هذا الرمحة فانتفعوا هبا دنيا أهرل,
والكفار ردوها ,فلم رج بذلو عن أن يكون رمحة م ,لكن يقبلوها ,كما يقال :هذا دواء
ذا املرمل .فإذا يستعمله

رج عن أن يكون دواء لذلو املرمل».

وهالَ كلملً وتراكْ يف القرآن ختلط الالس كل ة بال تقْْد جباس وو زْا وو ْكلن وو
طبقة ،ممل يويَ بعلملْة القرآن ,وهلود أحكامه إىل األبد ,ومن هنا نلح أن القرآن يستعمل
هطاب العموم دون اخلصو ( ,)1واإلطال دون التقييد ,وقلما تذكر املخصصات وا ددات
واملقيدات؛ كاألمكنة ا ددة ,أو األزمنة اخلاصة ,أو األشخا املعينة ,وإذا ما وقعت حاجة
أريناء البيان القرآ للتخصيص بصفة أو حنوها؛ فإنا ينتفي القرآن منها صفات عامة,
هصوصيتها أقل :كاملنيمنهل واملتقهل والصاحلهل,

َّ َ
يا آ ََْامذوا} { ََي
َّلس} { ََي وَيذ َهل الل َ
( )1من اللاكيب والتعبريات العاملية ,الواسعة الدالالت واملفاهيمََ { :ي وَيذ َهل الا م
َد َِّ} { ََي وَيذ َهل الَ َكل َ مرو َن} مما يعم كل فرد من غري فر  ,على الرغم من ضيق الدائرة البشرية الـة نـزل فيهـا
بََّن آ َ
القرآن آنذاا.
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والكافرين واملنافقهل وال افلهل ,وأمثا ا مما ال تص جبنس أو طبقة ,دون أن يقيد ذلو
ابحلرازيهل ,أو املكيهل أو املدنيهل مثال مما يضيق دائرة اللف .
ثمل -على سبيل املثال -يف آدت اإلفو ,رغم أتا نزلت يف أم املنيمنهل عائشة رضي هللا عنها
فإتا ال ترل فيها حتديدا ابالسم ,أو النسب أو القرابة للمفلل عليها(.)1
فْح كلل عا علملْة القرآن العظْم ,ما يذكر يف معارمل بيان فوائد القصص
وممل يم م
واألمثال ,أنه -تبارا وتعاىل -ضرب للنا  ,أو صرف للنا من كل مثل ,فيذكر النا بصي ة
اجلمع ,املعرف ابلالم ,املفيد لالست را كما هو معروف عند أهل العربية(.)5
ومما سبق يتبهل لنا أن عاملية القرآن مظهر جلي من مظاهر عظمته ,والة تدل بوضو أيضا
على عظمة منزلة سبحانه وتعاىل.

( )1انطالقا من االجتاا القرآ إىل التعميم يف غالب أحواله ,ودالالته ,اختذ علماء الفقه وأصوله يف ا دت املنزلة لسبب
لسبب ها قاعدة « :الع ة بعموم اللف ال خبصو السبب».
( )5انظر :داللة أ اء سور القرآن الكرمي من منظور حضاري.)121-137 ( ,
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املطل الالر عشر
تْديق القرآن لكت هللا وهْماته علْهل
ْعىن « ْْدق« يف اللغة:

ص ِّد » يف الل ة مبعان متعددة ومتنوعة ,أنهذ منها ما يدل على املقصود:
وردت لف « ُم َ
جاء يف املعرم الوسي  « :صدقه ,وصد به ,تصديقا وتصداقا :اعلف بصد قوله ,وحققه.
َ ََ
ْس ظَاَّهم} ] سبأ.[51 :
ويف التنزيل العزيزَ { :ولََق َد َ
ص َّد َق َعلََْه َم يبَل م

ويقال :صد على األمر :أقرا» (.)1
ويف أسا البالغة « :صدقه احلديث ,...وصادقه و يكاذبه ,وتصادقا و يتكاذاب ,وصدقه
فيما قال ....وعند مصدا ذلو ,وهو ما يصدقه من الدليل»(.)5
قال ابن منظور« )3( :وهذا مصدا هذا أي ما يصدقه».
وخالصة املعلر اللغوية لكلمة «ْْدق» ْل يلَ:
 -1االعلاف بصد الشيء.
 -5اإلقرار على الشيء.
 -3الداللة على صد الشيء.

( )1املعرم الوسي  ,)211 ( ,مادة « صد «.
( )5أسا البالغة ,مود بن عمر الزخمشري (  ,)521مادة« :
( )3لسان العرب ,)192/11( ,مادة « :صد ».

د ».
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ْعىن « هْما» يف اللغة:

وردت لفظة « هيمن» يف الل ة بعدة معان أيضا ,أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا:
جاء يف املعرم الوسي  « :هيمن« فالن :قال :آمهل .و -على كذا :سيطر عليه وراقبه
وحفظه...
واملهْما :من أ اء هللا تعاىل ,مبعل الرقيب املسيطر على كل شيء ,احلاف له.
ويف التنزيل العزيز ْْ{ :مَدَْل لَمل بذ ََ ي َدي َه َْا ال َ
َكتَ َ
لب َومْ َه َْ َماْل َعلََْ َه}( ] )1املائدة.[28 :
م َ َ َََ َ َ

ويف خمتار الصحا  « :املهيمن» :الشاهد(.)5
َو مخالصة املعلر اللغوية لكلمة « هْما» ْل يلَ:
 -1السيطرة.
 -5الرقابة.
 -3احلف .
 -2الشهادة
ووصف القرآن العظْم ِبنه ْهْما وْْدق لكت هللا يقتضَ ونه:
ووَلْ :سْطر علْهل :مبعل أنه احلاكم والقاضي عليها ,فهو الذي يكبح مجاحها إذا جنحت
ْ
إىل ال لو والباطل ,كما قال تعاىل -ردا على ما زعمه

( )1املعرم الوسي  ,)112 ( ,مادة« :هيمن».
( )5خمتار الصحا  ,)358 ( ,مادة « ه م ن».
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َ َ
َ
ْح ابَ ما َْ َرَميَ يَََّل َ مسوا ََ َد َخلَ َ ْ َا ََذ َبل َه الر مس م َوومْهم
النصارل يف املسيح وأمهَْ { :ل ال ََمس م

ََ
َ
َ َمم َارََي َ
ََ يمذ َي َ مكو َن} ] املائدة:
ً ممثَّ انَظمَر و َّ
لِّ انَظمَر َك َْ َ
ص مدي َقة َك َلَ ََُ مك َالن الطَّ َع َ
ف نمذبَذَم م م َ
.[72
اثنْْل َْ :علْهل :مبعل أن املصحح ألهبارها ,واملمحص حلقائقها ,كما يف قوله تعاىل:
صلَبموهم َولَ َك َا مشبَمهَ َم َم} ] النساء.[127 :
{ َوَْل ََذتَذلموهم َوَْل َ
وذلو ردا على ما يزعمه النصارل أنه -عليه السالم -قتل فو الصليب ,فكان القرآن رقيبا
على ذلو ,فأوضح يف ا ية املتقدمة أن هذا اخل الذي أحلقه النصارل زورا وهبتاان ابإلجنيل
ا رف ,من مزاعمهم ,وليس مما أنزل على عيسى -عليه السالم.
اثلاْل :يفْظ علْهل :وهو قريب من املعل الثا .
ابعل :شهْد علْهل :مبعل أنه يشهد ا ابلصحة والثبات ,فيقرر أصو ا ,ويشهد مبا فيها من
ْ
احلقائق.
خلْسل :وَْ علْهل :مبعل أن ما أه عنها ,أو أنه فيها فهو احلق ,وما عداا مما زعمه أهلها
ْ
()1
فباطل ال يصد  .قال ابن جريج « :القرآن أمهل على ما قبله من الكتب ,فما أه أهل
الكتاب عن كتاهبم ,فإن كان يف القرآن فصدقوا وإال فكذبوا»(.)5
سلدسلْ :عرتف بْدَهل :مبعل أنه معلف أبتا من عند هللا تعاىل ,أنز ا على رسله -عليهم
ْ
السالم -معلف مبا فيها من العقائد الصحيحة,

( )1هو عبد امللو بن عبد العزيز بن جريج ,فقيه احلرم ,وإمام أهـل احلرـاز يف عصـرا ,رومـي األصـل ,مـن مـوال قـري ,
مكي املولد والوفاة ,تويف سنة ( 121هـ).
« انظر :سري أعالم النبالء .)352/6( ,األعالم (.«)161/2
( )5تفسري الب وي .)23/5( ,وانظر :تفسري الط ي.)566/6( ,
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والكليات الة ال تلب عليها العقالء  ,كحب اخلري واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,وإقامة
العدل وإحقا احلق إىل غري ذلو.
سلبعلْ :قر ل علن ْل جلءً به ْا اَق :مبعل أنه ال ينازعها فيما جاءت به من احلق
ْ
والعقائد واألهبار وغريها.
اثْاْل :داا علن صدَهل :مبعل أنه هو الدليل على أن هذا الكتب من عند هللا ,وعلى أن
أهبارها الصحيحة حقة ,ذلو أن الكتب السابقة جاءت – مثال -أبوصاف نبينا حممد ( ) 
وأوصاف أمته وبشرت مببعثه ( .) 
فراء القرآن العظيم مصدقا مبا أه ت به هذا الكتب ,ومطابقا ذا األوصاف فدل على ذلو
على صد هذا الكتب فيما أه ت به يف هذا اجملال وصد كوتا من عند هللا تعاىل(.)1
واملتأْ يف هله املعلر املتقدْة يلحظ ون بعضهل يقرتب ْا بعض ,إال أتا كلها وأكثر منها
وردت فيها نصو كثرية من القرآن العظيم تفيد أنه تصديق أو مصد ملا تقدمه من كتب(.)5
ولقد تعلق هبذا ا دت أو بعضها أعداء اإلسالم وهصومه من غالة املستشرقهل واملنصرين,
فزعموا أتا تع سالمة الكتب السابقة من التحريب

( )1انظـر :التفســري املوضــوعي لــآلدت القرآنيـة املتعلقــة ابلكتــب الســماوية ,د .عبـد العزيــز الــدردير موســى( ,
.)393

-395

( )5أتْ منلذٍ لآلَيً الَ حتذدث عذا هْماذة القذرآن العظذْم علذن سذلئر الكتذ السذلبقة علْذه ،وتْذديقه ذل يف
نْل ْا كتلب هللا تعلَل ،وهذَ كمذل يلذَ( :البقـرة( ,)97 ,91-89 ,21 :آل عمـران( ,)3 :النسـاء:
و بعة عشر ْ
( ,)27املائدة( ,)28 :األنعام( ,)95 :يونس( ,)37 :يوسب( ,)111 :طه( ,)133 :الشعراء( ,)196 :فاطر:
( ,)31األحقاف.)31 ,15 :
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والنسب ,وأن ذلو يستتبع وجوب العمل هبذا الكتب ,كالقرآن سواء بسواء ,ووضعوا يف هذا
املعل بعض الكتب والرسائل(.)1
تْديق القرآن ملل سبقه ْا كت هللا:
فباإلضافة ملا تقدم ذكرا ,يكون تصديق القرآن العظيم ملا سبقه من كتب هللا ,من جهات
متعددة:
اِهة األوَل :أريبت أنه الوحي وقرر إمكانية وقوعه فعال ,كما قال تعاىل{ :يَ ََّ و ََو َي َْذاَل يَلََْ َ

َ َْ َا بَذ َع َدهَ} ]النساء.[163 :
َك َمل و ََو َي َْذاَل يَ ََل نمو ٍ َوالاَّبََْم َ

فهذا تصديق ألصل الوحي وللرساالت السابقة وبذلو يكون القرآن مصدقا ملا بهل يديه ,كما

َكتلب َِب ََ َمق ْ َ َ
َ
َ يَ َديَ َه} ] آل عمران.[3 :
ْ مدَْل ل َمل بَذ َ َ
قال تعاىل{ :نَذ َّْ َا َعلََْ َ ال َ َ َ م َ
اِهة الالنْة :ون القرآن العظْم جلء يس وصفه املوجود يف تل الكت  ,حيث اشتمل
على وصب هال الرسل ,وأنه أي بكتاب من عند هللا تعاىل ,فنزول القرآن على وفق هذا
النعوت تصديق ذا الكتب.

قال ابن كثري رمحه هللا يف معل قوله تعاىلَ َ ْ{ :
َ يَ َديَ َه} ] املائدة. [28 :
ْ مدَْل ل َمل بَذ َ َ
م َ
«أي :من الكتب املتقدمة املتضمنة ذكرا ومدحه ,وأنه سينزل من عند هللا على عبدا ورسوله
حممد (  ,) فكان نزوله كما أه ت به ,مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر,
الذين انقادوا ألمر هللا ,واتبعوا شرائع هللا ,وصدقوا رسل هللا»(.)5

( )1من ذلو ,رسالة بعنوان « :أثاث اجملتهدين يف اخلالف بهل النصارل واملسلمهل» ومنيلب هذا الرسالة هو( :نيقوال
يعقوب غ يل) ,وطبعت مبصر سنة ( 1911م).
( )5تفسري ابن كثري.)125/3( ,
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اِهة الاللاة :ون القرآن العظْم وا ق الكت السلبقة يف ْقلصد الديا ،وأصوله والة ال
ختتلب ابهتالف الشرائع والرساالت ,ومن هنا نلح اتفا القرآن مع غريا من كتب هللا فيما
يلي:
 -1الدعوة إىل اإل ان ابهلل وكتبه ورسله واليوم ا هر ,وما يتصل بذلو من تنزيه هللا تعاىل
عن النقائص ,ووصفه بكل كمال يليق بذاته املقدسة.
 -5تتفق الكتب املنزلة كذلو يف :أصول الشرائع الصالة والصيام والزكاة ...حيث أه
القرآن العظيم أن هللا ( )تعبد هبا من قبلنا.
َّ َ
َّ َ
َ
يا َْ َا
يا آ ََْاموا مكتَ َ َعلََْ مك مم َم
الَْْ م
لِّ َك َمل مكت َ َعلَن الل َ
فقال يف الصومََ { :ي وَيذ َهل الل َ

ََذ َبلَ مك َم لَ َعلَّ مك َم تَذتَّذ مقو َن} ] البقرة.[183 :

وقال يف الصالة والزكاة{ :ويَ َذ و َ َ
َ َ
َ
َخ َل ََ ْْاَل َق بََّن ي َس َرائْ َ
يَ َيس ْلَ َو َذي الَ مق َرََب َوالََْذتَ َلْن َوال ََمسلكَ َ
َ َوَمولموا لَلا َ
َّلس
َ
َ

َّ
الَْكلةَ} ] البقرة.[83 :

ََل تَذ َعبم مدو َن يَََّل َّ
اَّللَ َوَِبل ََوالَ َديَ َا
َ
الْ َالةَ َوَآتموا
ْموا َّ
مي َساْل َووََ م

ومن هنا نلح أن أصول الشرائع واحدة يف مجيع األددن ,كما صر بذلو يف قوله تعاىل:

صن بَ َه نمويل والَّ َلي وَويْذال يَلَْ َ وْل و َّ َ َ َ َ
وسن
ع لَ مك َم َْ َا ال مَدي َا َْل َو َّ
{ َش َر َ
ْم َومْ َ
َ َََ َ ََ َ
ْ َ
ص َْذاَل به يبَذ َراه َ
َ
َ
َ
يا َوََل تَذتَذ َف َّرَموا َ َْه} ] الشورل.[13 :
ْسن وَ َن وََ م
ْموا ال مد َ
َوع َ
وأما تفصيالت الشرائع العملية ,فتختلب فيها الكتب السماوية اهتالفا يتالءم مع زمان كل

منها ,ويتفق مع مصا أتباعها ,مصدا ذلو قوله تعاىل{ :لَ مك ٍم َج َعلَاَل َْ َا مك َم َش َر َعةْ

َ
لجل}
َوْ َاذ َه ْ

] املائدة.[28 :
 -3تتفق الكتب املنزلة كذلو يف الدعوة إىل الفضائل واللغيب
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فيها واللهيب من الرذال والتنفري منها ,فكل كتب هللا أمرت ابلعدل واإلحسان والصد
والص واألمانة والوفاء والرمحة ,ما إىل ذلو من الفضائل ومكارم األهال الة تسعد هبا
البشرية يف كل زمان ومكان وكل كتب هللا كذلو تت عن الظلم واخليانة والكذب وال در,
والقسوة وما إىل ذلو من الرذائل الة تورد البشرية موارد ا الا ويشهد بذلو قوله تعاىل:

َخ َل ََ َْْاَل َق بََّن يَ َسرائَْ ََل تَذ َعبم مدو َن يَََّل َّ َ َ َ
س ْلَ َو َذي الَ مق َرََب
{ َويَ َذ و َ
اَّللَ َوِبل ََوال َديَ َا ي َي َ
َ َ
َوالََْذتَ َلْن َوال ََمسلكَ َ
َ َوَمولموا لَلا َ
َّلس مي َساْل} ] البقرة.[83 :
َ

له َم وَئَ َّمةْ يَذ َه مدو َن َِب ََْ َرََ َوو ََو َي َْذاَل
وقال تعاىل أيضا يف حق إبراهيم وإسحا ويعقوبَ { :و َج َعلَاَ م

الْ َالةَ ويَيتلء َّ َ
ََ
يَلََْ َهم َ َع َ َ
يا} ] األنبياء.[73 :
اخلََْذ َراً َويَََ َ
الَْكلة َوَكلنموا لَاَل َعلبد َ
لِّ َّ َ َ َ
َ َ
اجلهة الرابعة :من جهات تصديق القرآن ملا سبقه من الكتب ,أن هللا تعاىل قد مجع فيه ما توزع
يف هذا الكتب من الفضائل فأنقذ بذلو أصول من سبقه من كتب هللا وحفظه وصدقه.
فهذا القرآن العظيم هو هالصة كاملة للرساالت األوىل ,وللنصائح الة بذلت لإلنسانية من
فرر وجودها ,وهذا من أوضح وأبهل مظاهر عظمة القرآن(.)1

( )1انظ ــر :تص ــديق الق ــرآن الك ــرمي للكت ــب الس ــماوية وهيمنت ــه عليه ــا ,د .إبـ ـراهيم عب ــد احلمي ــد س ــالمة ,جمل ــة اجلامع ــة
اإلسالمية ابملدينة( ,عدد( ,)26 :ربيع ا هر  1211هـ).)85-81 ( ,
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هْماة القرآن علن ْل سبقه ْا كت هللا:

وكما جاء القرآن العظيم مصدقا ملا قبله من كتب هللا ,فقد جاء كذلو مهيمنا عليها ,كما صر

َكتَلب َِب ََ َمق ْْ مَدَْل لَمل بذ ََ ي َدي َه َْا ال َ
َ
َكتَ َ
لب َومْ َه َْ َماْل
بذلو قوله تعاىلَ { :ووَنَذ َْلَاَل يَلََْ َ ال َ َ م َ
َ َََ َ َ

َعلََْ َه} ]املائدة.[28 :

وْعىن َولهَ { :ومْ َه َْ َماْل َعلََْ َه} :أي أن القرآن العظيم رقيب على الكتب السابقة؛ ألنه
يشهد بصحتها ويقرر أصو ا وما يتأبد من فروعها ويبهل أحكامها املنسوهة بتعهل وقت انتهاء
مشروعيتها.
أو على معل أنه وَْ علْهل ,فما أه عن صدقه مما ورد فيها صد  ,وما أه بزيفه فهو
ابطل.
أو على معل أنه اَل ظ ل ,فهو الذي حف ما جاء فيها التوحيد وكليات الدين إىل يوم
القيامة.
أو على معل أنه ٌّ
داا علن صدَهل ,أي هو دليل على أتا من عند هللا؛ ألنه جاء كما نعتته
هذا الكتب(.)1
قال ابن كثري رمحه هللا« )5( :وهله األَواا كلهل ْتقل بة املعىن ,فإن اسم (املهْما) يتضمن
هذا كله ,فهو أمهل وحاكم على كل كتاب قبله ,جعل هللا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آهر
الكتب وهامتها ,أمشلها وأعظمها وأحكمها ,حيث مجع فيه حماسن ما قبله ,وحاكما عليها
كلها ,وتكفل تعاىل ثفظه بنفسه الكر ة ,فقال تعاىل{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر

()1تفسري ابن كثري .)567-566/3( ,تفسري ابن عطيه.)511/5( ,
( )5تفسري ابن كثري.)123/3( ,
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َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} ] احلرر.[9 :
عالَة ا ْماة ِبلتْديق:

ومما تقدم ذكرا «نستطيع أن نقرر أن ْفهوِّ ا ْماة ومت ووش ْا ْفهوِّ التْديق؛ ألن
ا يمنة ال تقتصر على جمرد الشهادة ذا الكتب بصحة إنزال أصو ا ,وتقرير أصو ا وشرائعها
بل تتعدل ذلو فتبهل ما اعلاها من نسب أو حتريب وما عرمل ا من زيب وفساد.
فالقرآن بذلو مهيمن على املعا الصحيحة الة كانت يف تلو الكتب وشاهد بكوتا من عند
هللا ,وبذلو تتالقى ا يمنة مع التصديق ,ولكنه كذلو يشهد على هذا الكتب مبا أصاهبا من
حتريب وتسرب إليها من ابطل ,وبه تنفرد ا يمنة عن التصديق ,فمهومها إذا أل وأمشل من
مفهوم التصديق» (.)1

ْظلهر هْماة القرآن علن الكت السلبقة:

يمنة القرآن العظيم على كتب هللا املنزلة قبله _ فو ما تقدم من تصديقه ا _ مظاهر
متعددة  ,من أمهها ما يلي:
 -1يخبل ه بتحريف الكت السلبقة وتبديلهل .
فتناولتها أيدي أهل الكتاب ا طة ابلتحريب والتبديل وتناولوا ما بقي منها ابلتأويل الفاسد طبقا
ل،هواء والشهوات أو متابعة لذوي السلطان أو حماولة لكسب اجلدل على أعدائهم وهصومهم.
بل أه القرآن كذلو أتم كتبوا الكتب أبيديهم ونسبوها -زورا

( )1تصديق القرآن الكرمي للكتب السماوية وهيمنته عليها( ,

.)82
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َكتلب َِبَي َدي َهم ممثَّ يذ مقولمو َن ه َلا َْا َع َا َد ََّ
َ
ََ
اَّلل
َ َ
يا يَ َكتمذبمو َن ال َ َ َ َ َ
وهبتاان -إىل هللا تعاىلَ { :ذ َويَ للَّل َ

لَْ َشتَذروا بَ َه ََثَاْل ََلَ ْْال َذوي َ م َممَّل َكتَذب َ وَي َدي َهم ووي َ م َممَّل يك َ
َسبمو َن} ]البقرة.[79 :
َ َ َ َ َ َ مَ َ
َ َ مَ
َ م

 -1بْلن املسلئ الكرى الَ خللفوا ْهل اَق:

ففي جانب العقائد -على سبيل املثال -نفى القرآن العظيم ما صرحت به األانجيل ا رفة من

صلَبموهم َولَ َك َا مشبَمهَ َم َم} ]النساء:
قتل عيسى عليه السالم وصلبه ,فقالَ { :وَْل ََذتَذلموهم َوَْل َ
.[127

َّ َ
يا ََللموا
وحكم على النصارل ابلكفر لقو م ابلتثليث وألوهية املسيح ,فقال{ :لََق َد َك َف َر الل َ
اَّلل هو الَم َسْح ابا ْرَميَ وََ َ َ
ْح ََي بََّن يَ َس َرائَْ َ ا َعبم مدوا َّ
اَّللَ ََميب َوَبَّ مك َم يَنَّهم َْ َا
لا ال ََمس م
يَ َّن ََّ م َ َ م َ م َ َ َ
اَّلل علَْ َه ا َِاَّةَ وْأَواه الاَّل وْل لَلظَّللَ َم َ
َ
ْل ٍ ( )01لََق َد َك َف َر
َ
َ ْ َا وَنَ َ
يم َش َر ََ َِب ََّّلل َذ َق َد َي َّرَِّ َّم َ َ َ َ َ َ م م َ َ
ث ثََالثٍَة وْل َْا يَلَ ٍه يَََّل يَلَه و َ
َّ َ
يا ََللموا يَ َّن َّ
س َّا
ايد َويَ َن َملَ يَذ َاذتَذ مهوا َع َّمل يَذ مقولمو َن لََْ َم َّ
اَّللَ َاثلَ م
ََ َ
َ
الل َ
َّ َ
يا َك َف مروا َْ َاذ مه َم َع َلاب وَلَْم} [ملائدة.[73-75 :
الل َ

أما التوراة ا رفة فإتا تنسب إىل هللا تعاىل كثريا من النقائص والة جاء القرآن العظيم بدحضها
وإبطا ا.
فلقد أه القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إىل هللا ( )الولد ,كما وصفه اليهود املعاصرون للنيب
(  ) ابلفقر والبخل وغل اليد.

َ
اَّلل وََللَ َ
فَ َكَّر القرآن على ذلو ابإلبطال و َّ
الدحض ,قال تعاىلَ { :وََللَ َ الََْذ مه م
ود مع َْيَذر ابَ ما َّ َ
الاَّْل ى الَم َسْح ابا ََّ
اَّلل َذلَ َ ََذوم م َِبَ َذو َاه َهم ي َ َ
َّ َ
يا َك َف مروا َْ َا ََذ َب م ََلتَذلَ مه مم
َ مَ َ َ م
ضلهئمو َن ََذ َو َا الل َ
َ َ َ م َم

َّ
ََ يمذ َي َ مكو َن} ] التوبة.[31 :
اَّللم و َّ

اَّلل ََذو َا الَّ َليا ََللموا يَ َّن َّ َ
َ
َ
وقال تعاىل{ :لََق َد َمس َع َّم َ
َ
اَّللَ َق َوَََن ما وَ َغاَْلءم
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َ
اب ا َََ َر َيق} ]آل عمران:
لء بَغَ ََ َي ٍمق َونَذ مق م
وا ذموَموا َع َل َ
َساَكَتم م َْل ََللموا َوََذ َتذلَ مه مم َاألَنَبَْ َ
[.181

وقال تعاىل{ :وََللَ َ الَْذهود ي مد ََّ
اَّلل َْغَلمولَة غملَّ َ وَيَ َدي َه َم َولم َعاموا َِبَل ََللموا بَ َ يَ َداهم
َم م َ
َ

ْ َبسوطَتَ َ
شلءم} ]املائدة.[62 :
ف يَ َ
لن يمذ َا َف مق َك َْ َ
َ م

 -1بَ القرآن كا ْا ْا املسلئ الَ وخفوهل

فمن ذلو :أن الدار ألسفار العهد القدمي يرل أتا قد هلت من ذكر اليوم ا هر ونعيمه
وجحيمه -وإذا كانت اليهودية يف أصلها تقرر البعث والنشور واحلساب واجلنة والنار ,كما ينع
بذلو القرآن -فإن ذلو يدل على أن اليوم ا هر وما فيه ,وما يتصل به ,من املسائل الة
أهفاها أهل الكتاب (.)1
ومن ذلو أيضا إهفاتهم ما يتصل خبال الرسل من بشائر ونعوت ,وحتريفهم ا ابحلذف أو
التأويل الفاسد ,فراء القرآن العظيم ابحلق يف ذلو كله ,قال تعاىلَ{ :ي و ََه ال َ
َكتَ َ
لب ََ َد
َ َ
لب ويذع مفو عا َكاَ ٍ ََ َد جلء مكم َْا ََّ
َ َ
َ َ
اَّلل
لء مك َم َ مسولماَل يمذبَذَم م
َ لَ مك َم َكا ْا ممَّل مك َاذتم َم مختَ مفو َن ْ َا الَكتَ َ َ َ َ َ َ
ََ َ َ
َج َ
نمو َوكَتَلب مْبََ} ] املائدة.[12 :

 -2وهنن القرآن العم ِبلكت السلبقة:

فال اعتبار ا جبانبه؛ ألن ش ل الفراغ كله بتشريعه املبارا اجلديد وليس ألحد أن يركن إىل هذا
الكتب بعدما تسرب الباطل إليها ,ولعبت األيدي ا طة هبا.

( )1انظر :األسفار املقدسة ,علي عبد الواحد وايف( ,

.)59
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وهذا ال ينايف أن القرآن أقر كثريا من أحكام هذا الكتب ,و يتناوله بنسب؛ ألن أمر هبذا
األحكام وأقرها من جديد ,فعملنا ليس متابعة ذا الكتب بل إلقرار القرآن ا ,وأمرا هبا.
وكل آية دلت على احتاد الشرائع فهي حممولة على مقاصد الدين ,وأصول العبادات وا دت
الة تدل على اهتالف الشرائع فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات ,وهلل األمر
من قبل ومن بعد (.)1
وقد تبهل لنا مما سبق ذكرا أن تصديق القرآن العظيم لكتب هللا السابقة وهيمنته عليها من أهم
مظاهر عظمة القرآن وفضله على كتب األنبياء مجيعا.
أما بعد:
فبعض املتسببهل للدعوة اليوم -يف حماولة للتقريب بهل األددن -يقول خماطبا غريان :إ اننا ال يتم
إال ابإل ان بكتبكم ,مع أتا حمرفة وكان عليه أن يكون صر ا ال جمامال أو مدلسا.

( )1انظر :املصدر السابق( ,

.)88-77
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املبحث الاللث
دَلئ عظمة القرآن

وفيه مطلبان
املطل األوا :كثرة العلوم املستنبطة من القرآن.
املطل الالر :هصوم القرآن وأعداتا شهدوا بعظمته.
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سهْد

املقصود بدالئل عظمة القرآن :هي األمور احلسية والواقعية الة تدلنا على أن هذا القرآن عظيم,
وإذا أجرينا استقراء ا جندها قد فاقت احلصر ,ومن أمثلتها إمجاال :اتسا القرآن على ن
واحد ,وحتقق أهبارا ال يبية املستقبلية وأنه معرزة ال تنتهي ,وقد بلغ ال اية يف البالغة
والفصاحة ومجع كل ما تاج إليه البشر يف املعاش واملعاد ,وهكذا...
وسيكون احلديث عن دالئل عظمة القرآن يف أمرين مهمهل -حسب اجتهادي القاصر حأ ال
يطول بنا املقام -ومها إمجاال:

املطل األوا
كارة العلوِّ املستابطة ْا القرآن

لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه ثسب استنبا اجملتهدين وفهم للقرآن الكرمي وما فتح م من
ذلو.
 -1للقراء:
اعتنوا بضب ل اته وحترير كلماته ,ومعرفة خمارج حروفه وعددها ,وعدد كلماته وآدته وسورا
وأحزابه وأنصافه وأرابعه وعدد سرداته ,وحصر الكلمات املتشاهبة  ,وا دت املتماريلة  ,من
غري تعرمل ملعانيه ,وال تدبر ملا أودع فيه.
 -1واملفسرون:
اعتنوا أبلفا ه ,فوجدوا منه لفظا يدل على معل واحد ولفظا يدل على
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معنيهل ,ولفظا يدل على أكثر ,فأجروا األول على حكمه  ,وأوضحوا معل اخلفي منه ,وهاضوا
يف ترجيح أحد حمتمالت ذي املعنيهل واملعا  ,وأعمل كل منهم فكرا ,وقال مبا اقتضاا نظرا.
 -1والاحلة:
قعدوا قواعد النحو :فاعتنوا ابملعرب منه واملب من األ اء واألفعال واحلروف العاملة وغريها ,
وأوسعوا الكالم يف األ اء وتوابعها وضروب األفعال  ,والالزم واملتعدي  ,حأ إن بعضهم
أعرب مشكله  ,وبعضهم أعربه كلمة كلمة.
 -2وعلملء وصوا الديا:
اعتنوا مبا فيه من األدلة العقلية والشواهد األصلية والنظرية ,مثل قوله تعاىل{ :لَ َو َكل َن َْ َه َمل

َآ ََة يَََّل َّ
س َد َرا} ]األنبياء .[55 :إىل غري ذلو من ا دت الكثرية ,فاستنبطوا منه أدلة
اَّللم لََف َ

على وحدانية هللا ووجودا وبقائه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما ال يليق به تعاىل ,و وا هذا العلم:
أبصول الدين.
 -1وعلملء وصوا الفقه:
ثملوا معا هطابه ,فرأوا أن منها ما يقتضي العموم ,ومنها ما يقتضي اخلصو  ,وتكلموا يف
التخصيص  ,والنص ,والظاهر ,واجململ ,وا كم ,واملتشابه ,واألمر والنهي ,والنسب ,إىل غري
ذلو من األنواع األقسية واستصحاب احلال واالستقراء ,و وا هذا الفن :أبصول الفقه.
 -7الفقهلء:
أحكموا صحيح النظر وصاد الفكر فيما فيه من احلالل واحلرام وسائر األحكام ,فأسسوا
أصوله ,وفرعوا فروعه ,وبسطوا القول يف ذلو بسطا حسنا و وا :بعلم الفروع ,وابلفقه أيضا.
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 -0واملي خون:
تلمحوا ما فيه من قصص القرون السالفة واألمم اخلالية ,ونقلوا أهبارهم ودونوا آاثرهم ووقائعهم
 ,حأ ذكروا بدء الدنيا وأول األشياء  ,و وا ذلو :ابلتاريب والقصص.
 -3واخلطبلء ووه الوعظ:
تنبهوا ملا فيه من احلكم واألمثال واملواع الة تكاد تدكدا اجلبال ,فاستنبطوا مما فيه من الوعد
والوعيد  ,والتحذير  ,والتبشري  ,وذكر املوت  ,واملعاد  ,والنشر واحلشر  ,واحلساب والعقاب,
واجلنة والنار فصوال من املواع  ,وأصوال من الزواجر ,فسموا بذلو :اخلطباء والوعاظ.
 -9وعلملء الفل :
نظروا إىل ما فيه من ا دت الداالت على احلكم الباهرة يف الليل والنهار,والشمس والقمر
ومنازله ,والنروم وال وج وغري ذلو؛ فاستخرجوا منه :علم املواقيت.
 -17والكتلب والشعراء:
نظروا إىل ما فيه من جزالة اللف وبديع النظم وحسن السيا  ,والتلوين يف اخلطاب واإلطناب
واإلناز وغري ذلو  ,فاستنبطوا منه :املعا والبيان والبديع.
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ويضل علن علوِّ وخرى ْا علوِّ األوائ  ،وْاهل:
وَد ايتوى القرآن العظْم ْ
 -1ال َطم :
فإن مدارا على حف نظام الصحة واستحكام القوة؛ وذلو إنا يكون ابعتدال املزاج بتفاعل
َ َذلَ َ
الكيفيات املتضادة ,وقد مجع ذلو يف آية واحدة وهي قوله تعاىلَ { :وَكل َن بَذ َ َ

ََذ َو ْاْل}

] الفرقان.[67 :
 -1وا ادسة:

يف قوله تعاىل{ :انَطَلَ مقوا يَ ََل َظ ٍ َذي ثََال َ
ث مش َع ٍ } ] املرسالت.[31 :
م
 -1واِدا:
فقد حوت آدت القرآن من ال اههل  ,واملقدمات  ,والنتائج ,والقول ابملوجب واملعارضة ,وغري
أصل يف ذلو عظيم.
ذلو شي ا كثريا ,ومنا رة إبراهيم نروذَّ ,
وحماجتُه َ
قومه م
ويف القرآن العظْم وصوا الْالئع وومسلء ارَلً الَ تدعو الضرو ة يلْهل( ،)1ومنها:

( )1ويابغذذَ ون يتابذذه يف هذذلا املقذذلِّ يَل وْذذر ْهذذم للغليذذة :وهذذو ون القذذرآن العظذذْم كتذذلب هدايذذة وي شذذلد و محذذة ونذذو
للعلملَ ،ولْس هو ْا كت العلوِّ الطبْعْة هله العلوِّ لْس ْقْودة للاْأل ب ملل حتمله ْا عظذة وعذرة ,
وتبــهل للنــا نعمــة هللا علــيهم أن أرشــدهم إىل مصــاحلهم الدنيويــة وعلمهــم إدهــا ,فــال ينب ــي أن ينصــرف النــا عــن
مقصــد القــرآن األول واألهــري ,وهــو :هدايتــه إىل الص ـرا املســتقيم -إىل البحــوث العلميــة البحتــة :كاجل رافيــا وعلــم
النبات وعلم احليوان وعلم الطيور وعلم الدواب ...وحنو ذلو .
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ْ َف َ
اخلْلطة يف قوله{ :وطََف َقل َيََ َ
لن} ]األعراف.[55 :
َ

واَدادة يف قولهَ { :آتم َور مزبذر ا ََ َد َ
يد} ] الكهبَ { , [96 :ووَلَاَّل لَهم ا َََ َدي َد} ]سبأ:
ََ َ

.[11

اصاَ َع الَ مف َل َ َِبَ َعْماَاَل} ] هود.[37 :
والاجل ةَ { :و َ

ض َ غَ َََْل} ]النحل.[95 :
والغْا{ :نَذ َق َ

والاسجَ { :كماَ َ الَع َا َكب َ
ً بَذ َْذتْل} ] العنكبوت.[21 :
وً َّاختَ َل َ
َ َ م

والفالية{ :وَ َذ َروَيَذتم َم َْل َحتَ مرثمو َن} ] الواقعة . [63 :ا دت.
والْْد والبالء والبْع والشراء َ
والكْللة والوزن يف آدت خمتلفة ومتنوعة.

والغوص { :مك َّ بَذاَّ ٍلء َوغَ َّو ٍ
اص} ] َ { , [37 :وتَ َستَ َخ َر مجوا َْ َاهم َيلََْةْ} ]النحل:
.[12
َ َ َ َ ََ َ
َّ
س ْدا} ] األعراف.[128 :
والْْلغةَ { :واختَ َل ََذ َومِّ مْ َ
وسن ْ َا بَذ َعده ْ َا ميلْم َه َم ع َج ْال َج َ

َ
لج ٍة} ]النور:
ص َر مممََّرد ْ َا ََذ َوا َ َير} ]النمل{ , [22 :ال ََم َ
والْجلجةَ { :
ْبَل م َيف مز َج َ
.[32
والفخل ةَ { :أ ََوََ َد َََ :ي َه َلْل من َعلَن ال َطم َ
َ} ]القصص.[38 :
الس َفْاَةم} ] الكهب [79 :ا ية.
واملالية{ :و ََّْل َّ
والكتلبةَ { :علَّ َم َِبلَ َقلَ َم} ] العلق.[2 :

واخلبْ{ :و ََ
َمح م َذ َو َق َوَ َسَ مخ َبذ ْْا} ]يوسب.[36 :
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والطبخ{ :بَ َعج ٍ ياَ ٍ
ْل} ] هود.[69 :
َ َ

واِْا ة{ :يَََّل َْل ذَ َّك َْذتم َم} ] املائدة.[3 :

والْبلغة { :مج َدد بَْض َومحمَر مُمَتَلَف وَل ََوانمذ َهل َوغَ َرابَْ م مسود} ] فاطر.[57 :
والاحلتة{ :وتَذ َا َحتمو َن َْا ا ََِبَ َ
ورا} ] الشعراء.[129 :
لا بمذْم ْ
َ
َ

َ
استَطَ َعتم َم َْ َا
والرْليةَ { :وَْل ََْ َْ َ يَ َذ ََْ َْ َ } ] األنفالَ { , [17 :ووَعدوا َم َم َْل َ

َمذ َّوةٍ}

] األنفال.)1([61 :

املطل الالر
خْوِّ القرآن ووعداؤه شهدوا بعظمته

من أعظم دالئل عظمة القرآن العظيم أن شهد أعداتا رغم عدا إ اتم به ,كما قيل :احلق ما
شهدت به األعداء.
فكثري من الكافرين -قد ا وحديثا -استمعوا إىل القرآن ,وسرلوا إعراهبم يف كلمات قالوها
تعليقا على ما عوا من آدت هللا سبحانه ,كما يقول الشاعر:
لْحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة َشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َه َدً ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل َ
َوَْ َ
ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َّرا مْأل واخلذَ ذ ذ ذ ذ ذ م ْ ذ ذ ذ ذ ذذل َشذ ذ ذ ذ ذ ذ َهدً ب ذ ذ ذ ذ ذذه األَعذ ذ ذ ذ ذ ذ َداءم

( )1انظــر :اإلتقــان يف علــوم القــرآن ,للســيوطي (
املرسي يف تفسريا.

 .)735 -752وقــد نقلــه الســيوطي – ملخصــا -عــن أيب الفضــل
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ويف كثري من احلاالت الة جرت مع بعض العلماء غري املسلمهل يف خمتلب التخصصات عندما
كانوا يقررون بعض احلقائق العلمية الة ل التوصل إليها بعد البحث والدراسة ,مث إذا أه وا أبن
ما توصلوا إليه قد ذكرا القرآن الكرمي إما تصر ا وإما تلميحا منذ أكثر من ألب وأربعمائة عام
كانوا يصابون ابلدهشة واالست راب وختتلب تعبرياهتم يف ذلو إال أتم يكادون نمعون على أن
هذا القرآن ال كن أن يكون من قول البشر(.)1
وسْكون اَديث عا شَء ْا شهلداً هيَلء الدا سَ والبلياَ واملفكريا ْا عقالء
الغرب وعبلَرة العلمل علن الاحو اريت:
 -1شهلدة الفلْسوف الفرنسَ «ولكس لوازون» يْث يقوا(:)1
«هلب حممد (  ) للعا كتااب هو آية البالغة وسرل ل،هال وكتاب مقد وليس بهل
املسائل العلمية املكتشفة حديثا مسألة تتعارمل مع األسس اإلسالمية فاالنسرام اتم بهل تعاليم
القرآن والقوانهل الطبيعية».
 -1شهلدة «لويس سْديو»( )1يْث ييكد علن ْل عله القرآن العظْم يف َلا شد وواصر
الشعوب الَ انتم لإلسالِّ ِباحهل اللغة املشرتكة واملشلعر الوايدة يْث يقوا(:)2

( )1انظر :ابلقرآن أسلم هنيالء لعبد العزيز سيد ال زاوي ( .)28-27
( )5نقال عن :املصدر نفسه )63 ( ,وجملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة ,عدد (( ,)11حمرم  1391هـ).)27 ( ,
( )3لويس سيديو 1876 -1818( :م) مستشر فرنسي عكب على نشـر منيلفـات أبيـه «جـان جـاا سـيديو» الـذي
توىف عام ( 1835م) وصب كتااب بعنوان «هالصة اتريب العرب» .فضال عـن «اتريـب العـرب العـام» وكتـب العديـد
من األثاث والدراسات يف اجملالت املعروفة .انظر :قالوا عن اإلسالم ,د .عماد الدين هليل ( .)75
( )2اتريب العرب العام.)228 ( ,
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«فمما ندر ذكرا أن يكون القرآن بهل خمتلب الل ات الة يتكلم هبا خمتلب الشعوب يف آسيا
وا ند ويف إفريقيا حأ السودان ,كتااب يفهمه اجلميع وأن يرب هذا الشعوب املتباينة الطبائع
بربطة الل ة واملشاعر»...
 -1شهلدة وزير املستعمراً الريطلنْة «غالد ستون»
فقد صر يف جملس العموم ال يطا خماطبا النواب قائال م« :ما دام القرآن بيد املسلمهل فلن
نستطيع أن حنكمهم ,لذلو فال منا لنا من أن نزيله من الوجود ,أو نقطع صلة املسلمهل
به».
هيهات هيهات  ...لقد زال االستعمار وأفل جنمه وبقى القرآن يتلى يف مجيع حمطات اإلذاعة
يف العا وكثري من قنوات التلفاز ودور املسلمهل واحلمد هلل رب العاملهل(.)1
 -2شهلدة املستشرق األمللر «د .شوْبس» يْث َلا(:)1
« ...ورمبا تعربون من اعلاف رجل أورويب مثلي هبذا الطريقة فقد درست القرآن فوجدت فيه
تلو املعا العالية واألنظمة ا كمة والبالغة الرائعة الة أجد مثلها ق يف حيا  ,مجلة
واحدة منه ت عن منيلفات ,وهذا وال شو أك معرزة أتى هبا حممد (  ) عن ربه«.
()1
 -1شهلدة البليث الفرنسَ « الكون هاري دي كلسرتي»
حيث يتعرب من التناقض املطلق بهل أمية الرسول (  ,) وإعراز

.)12-12

( )1انظر :عاملية القرآن الكرمي ,د .وهبة الزحيلي( ,
( )5نقال عن :ابلقرآن أسلم هنيالء.)29 ( ,
( )3الكونت هنري دي كاسلي 1957 -1821( :م) مقدم يف اجلي الفرنسي قضى يف الشـمال اإلفريقـي ردحـا مـن
ال ــزمن .م ــن آاثرا« :مص ــادر غ ــري منش ــورة ع ــن اتري ــب امل ــرب ( ,)1912واألشـ ـراف الس ــعوديون ( )1951ورحل ــة
هولندي إىل امل رب ( )1956وغريها .انظر :قالوا عن اإلسالم.)71 ( ,
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األداء القرآ من جهة أهرل ,ويقول( « :)1إن العقل ار كيب يتأتى أن تصدر تلو ا دت
عن رجل أمي ,وقد اعلف الشر قاطبة أبتا آدت يعرز فكر ب اإلنسان عن االتيان هبا
لفظا ومعل».
 -7شهلدة جْمس ْتشتْ يْث َلا(:)1
«لعل القرآن هو أكثر الكتب الة تقرأ يف العا وهو بكل ثكيد أيسرها حفظا وأشدها أريرا يف
احلياة اليومية ملن ينيمن به ,فليس طويال كالعهد القدمي وهو مكتوب أبسلوب رفيع أقرب إىل
الشعر منه إىل النثر ,ومن مزادا أن القلوب ختشع عند اعه وتزداد إ اان و وا».
 -0شهلدة البليث الاْرار نْري سله (:)1
حيث حتدث عن النيب (  ) فقال عنه أنه(« :)2ال يقرأ وال يكتب ,فإذا هبذا األمي يهدي
اإلنسانية أبلغ أرير مكتوب حلمت به اإلنسانية منذ

.)18

( )1نقال عن القرآن الكرمي من منظور غريب ,د .عماد الدين هليل( ,
( )5نقال عن :املصدر السابق.)61 ( ,
( )3نص ـري ســلهب :مســيحي مــن لبنــان يتميــز بنظرتــه املوضــوعية وحتريــه للحقيقــة اجملــردة كمــا عــرف بنشــاطه الــدتوب
لتحقيــق التعــاي الســلمي بــهل اإلســالم واملســيحية يف لبنــان -كمــا يــزعم -إن علــى مســتول الفكــر أو علــى مســتول
الواقـع .وعـ السـتينيات كتــب العديـد مـن الفصــول وألقـى العديـد مـن ا اضـرات يف املناسـبات اإلسـالمية واملســيحية
على السواء ,متوهيا ا دف نفسه ومن منيلفاته :لقاء املسيحية واإلسالم ( )1971و يف هطى حممد.)69 ( ,
( )2يف هطى حممد.)92 ( ,
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كانت اإلنسانية .ذاا كان القرآن الكرمي الذي أنزله هللا على رسوله هدل املتقهل».
وميضَ «سله » لكَ يش يَل القْم البالغْة يف القرآن ويقول(:)1
فالواقع إن هذا القرآن لسحر حالل ...,وإنه ملن املستحيل على غري العريب أو يف غري امللم
ابلل ة العربية ,أن يدرا ما فيه من مجال.
ويتحدث عا علملْة القرآن وُملطبته للبشر ْْعل ويقول(«:)5القرآن ال اطب املسلمهل
فحسب وال يع بشنيوتم فحسب إنه اطب البشر على إطالقهم ويع بشنيوتم مجيعا ...فلو
أقبل عليه البشر وعبوا من أحكامه وتوصياته فارتووا منها وعملوا هبا ,لكانت البشرية يف وضع
أفضل بكثري مما هي عليه» .ويتوَف عا التأث القرآر يف الشعر  ,ويقول(«:)3فإذا كنا
ابألمس واليوم ,نطرب لروائع الشعر العريب ...سواء يف بريوت أو دمشق أو القاهرة أو ب داد أو
تونس أو يف أي صقع من أصقاع العروبة ,فإنا الفضل يف ذلو يعود للقرآن والقرآن وحدا».
 -3شهلدة األْريكَ «د .سدر ْشر»( )2يْث يْف القرآن ِبنه:
«صوت حي يروع فنياد العريب ,وتزداد روعته حهل يتلى عليه بصوت

( )1املصدر نفسه.)321 ( ,
( )5املصدر نفسه.)328 ( ,
( )3املصدر نفسه.)322 ( ,
( )2د .ســد فيشــر :أســتاذ التــاريب يف جامعــة أوهــايو األمريكيــة وصــاحب الدراســات املتعــددة يف شـ ون الــبالد الشــرقية
الــة يــدين األكثــرون مــن أبنائهــا ابإلســالم .منيلــب كتــاب :الشــر األوسـ يف العصــر اإلســالمي والــذي ينــاق فيــه
العوامل الفاعلة الة يرجع إليها تطور الشعوب واحلوادث يف هذا البالد وأو ا اإلسالم.
انظــر :قــالوا عــن اإلســالم )78 ( ,الشــر األوس ـ يف العصــر اإلســالمي ,عــن العقــاد :مــا يقــال عــن اإلســالم( ,
.)22
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()1

مسموع»...
 -9شهلدة املستشرق «سْ » يْث َلا :
«إن أسلوب القرآن مجيل وفيامل ويف كثري من نواحيه جند األسلوب عذاب وفخما وخباصة عندما
يتكلم عن عظمة هللا وجالله ,ومن العريب أن القرآن أيسر أبسلوبه هذا أذهان املستمعهل إىل
تالوته سواء منهم به أو املعارضهل له».
()1
 -17شهلدة «كوبولد» يْث يقوا :
«القرآن هو الذي دفع العرب إىل فتح العا  ,ومكنهم من إنشاء إم اطورية فاقت إم اطورية
اإلسكندر األك واإلم اطورية الرومانية سعة وقوة وعمراان وحضارة» ...
َلئال« :هذا هو الكتاب الذي هلق العرب هلقا جديدا مث وحد صفوفهم ودفعهم إىل
ويضْف ْ
العا فاقتحموا وحكموا» ...
 -11شهلدة الدكتو ة لو ا ْشْل لغل ي( )2يْث َلل (:)1
«إن عظمة اإلسالم الك ل هي القرآن ...وال يزال لدينا برهان آهر
()1

( )1نقــال عــن :القــرآن الكــرمي مــن منظــور غــريب( ,

 )62وأحــال علــى :الشــر األوس ـ يف العصــر اإلســالمي( ,عــن

العقاد :ما يقال عن اإلسالم.)22 ,
( )5نقال عن :املصدر السابق.)61 ( ,
( )3البحث عن هللا.)21 ( ,
( )2لورا فيشيا فاغلريي :ابحثة إيطالية معاصرة ,انصرفت إىل التاريب اإلسالمي قد ا وحديثا وغلى فقه العربية وأداهبا.
من آاثرها قواعد العربية يف جزئهل ( )1921 -1937و اإلسالم ( )1926و دفاع عن اإلسالم ( )1925والعديـد مـن
الدراســات يف اجملــالت االستشـراقية املعروفــة .انظــر :قــالوا عــن اإلســالم ,)72 ( ,دفــاع عــن اإلســالم-26 ( ,
.)27
( )2دفاع عن اإلسالم.)35-31 ( ,
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على مصدر القرآن اإل ي ,هذا احلقيقة هي أن نص القرآن كان صافيا غري حمرف طوال القرون
الة ترامت بهل نزيله وحأ يومنا هذا...,
إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم يف طول العا اإلسالمي وعرضه ال يوقع يف نفس املنيمن إ ا
إحسا ابمللل ,على العكس إنه من طريقة التالوة املكررة بب نفسه إىل املنيمنهل أكثر فأكثر
يوما بعد يوم ,...حأ إننا لنرد اليوم -على الرغم من احنسار موجة اإل ان -آالفا من النا
قادرين على ترديدا عن هر قلب .ويف مصر وحدها عدد من احلفاظ أكثر من عدد القادرين
على تالوة األانجيل عن هر قلب يف أوروبة كلها».
وترت علن هله الشهلدة نتْجتهل تقوا(« :)1إن انتشار اإلسالم السريع يتم ,ال عن
طريق القوة وال جبهود املبشرين املوصولة ,إن الذي أدل إىل ذلو االنتشار كون الكتاب الذي
قدمه املسلمون للشعوب امل لوبة ,مع ختيريها بهل قبوله ورفضه ,كتاب هللا ,كلمة احلق».
 -11شهلدة «املسْوب َ» يف بعض خطلِبته يف الرمللن اْلنكلْْي يْث َلا(:)1
«إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريب».
 -11شهلدة «ه شفْلد» يْث َلا(:)1
«وليس للقرآن مثيل يف قوة إقناعه وبالغته وتركيبه وإليه يرجع الفضل يف ازدهار العلوم بكافة
نواحيها يف العا اإلسالمي».

( )1املصدر نفسه.)29 ( ,
( )5نقال عن :املصدر السابق.)63 ( ,
( )3اللبية يف كتاب هللا ,حممد عبد الوهاب( ,

.)23-25
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 -12شهلدة اللبالر الاْرار «د .جو ٍ يال»( ،)1يْث ييكد ويقوا(:)1
« أنه البد من اإلقرار أبن القرآن فضال عن كونه كتاب دين وتشريع ,فهو أيضا كتاب ل ة عربية
فصحى.
للقرآن الفضل الكبري يف ازدهار الل ة ولطاملا يعود إليه أئمة الل ة يف بالغة الكلمة وبياتا سواء
كانوا هنيالء األئمة مسلمهل أو مسيحيهل.
وإذا كان املسلمون يعت ون أن صوابية ل ة القرآن هي نتيرة حمتومة لكون القرآن منزال وال حتتمل
التخط ة فاملسيحيون يعلفون أيضا هبذا الصوابية بقطع النظر عن كونه منزال ...ويرجعون إليه
لالستشهاد بل ته الصحيحة كما استعصى عليهم أمر من أمور الل ة».

( )1د .جــورج حنــا 1389 -1311( :هــ1969 -1893 ,م) ,مســيحي مــن لبنــان ينطلــق يف تفكــريا مــن رتيــة ماديــة
طبيعية صرفة ,كما هو واضـح يف كتابـه املعـروف« :قصـة اإلنسـان» .وهـو طبيـب نسـائي مـن الكتـاب ,مولـدا ووفاتـه
يف الشويفات بلبنان .خترج يف اجلامعة األمريكية طبيبا وختصـص يف ابريـس ابلتوليـد وأمـرامل النسـاء وأنشـأ يف بـريوت
مستشفى للتوليد.
له ( )58كتااب مطبوعا ,منها« :من االحتالل إىل االستقالل» و «العقم والساللة البشرية» ,و «أان عائد من موسكو«.
و «الوعي االجتماعي» و«اجلديد يف الواقع العريب».
انظر :قالوا عن اإلسالم .)28 ( ,معرم املنيلفهل .)213/1( ,األعالم (.)122/5
( )5قصة اإلنسان.)81-79 ( ,
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 -11شهلدة «ولْم جْفو د ِبلكراف» يْث يتمىن زواا القرآن بقوله(:)1
«مأ توارل القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب كننا أن نرل العريب يتدرج يف طريق احلضارة
ال ربية بعيدا عن حممد وكتابه».
 -17شهلدة «اَلكم الفرنسَ يف اِْائر»:
فقد قال يف ذكرل مرور مائة سنة على احتالل اجلزائر(:)5
«إننا لن ننتصر على اجلزائريهل ماداموا يقرتون القرآن ويتكلمون العربية فيرب أن نزيل القرآن
من وجودهم ,ونقتلع اللسان العريب من ألسنتهم».
 -10شهلدة «وزير املستعمراً الفرنسَ َلكوس ».
فقد قال حهل عرز عن فرسنة اجلزائر(:)3
«ماذا أصنع إذا كان القرآن أقول من فرنسا».
فهذا نزر يسري وغيض من فيض ألقوال هصوم القرآن وعقالء القوم عن القرآن العظيم وَل ختلو
عا الشهلداً ْا ويد ثالثة وْو :
ْ -1ا يرى القرآن العظْم جدا ْا صلبْل بْاه وبَ تاْ املسلمَ ،أعلا شله
واعرتف ْميته.

( )1هصائص القرآن الكرمي ,)517 ( ,عن :جذور البالء ,عبد هللا التل.)511 ( ,
( )5قادة ال رب يقولون ,جالل العا (  )31عن :جملة املنار ,عدد ( 1965( ,)11-9م).
( )3املصدر نفسه ,)21 ( ,عن جريدة األدم ,عدد ( )7881بتاريب ( 6كانون أول  1965م).
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ْ -1ا كشف لقوْه السر يف َوة املسلمَ دعل يَل يبعلدهم عا القرآن.
ْ -1ا اعرتف إبنْلف بفض القرآن العظْم ،وْكلنته السلْْة وْاْلته العظمن.
فإذا كان هنيالء اخلصوم قد اعلفوا بعظمة القرآن الكرمي ,أفال نب على املسلمهل مجيعا أن
يعضوا عليه ابلنواجذ ونعلوا منار سبيلهم وقوام حياهتم وزمام عقو م وربيع قلوهبم وعالج
سقمهم وعصمة أمرهم؟ نرجو ذلو(.)1
بطري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا فالنر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
د اب ـ ـ ـ ـ ــن العروب ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــر فأن ـ ـ ـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـ ــبق
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
آدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم مجيعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وحكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وسياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا أبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة
فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودوا إىل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ابح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتري احليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مجيعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

( )1انظر :من أسرار عظمة القرآن( ,

دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورا األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــال :ال ,فه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ــيب األه ـ ـ ـ ــر
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تبيانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفق
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورل بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواا ال تتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ع ـ ـ ـ ــن حله ـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ــل السياس ـ ـ ـ ــة أهفقـ ـ ـ ـ ـوا
ت ـ ـ ـ ـ ــرا ا ـ ـ ـ ـ ــول ,والعق ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ــر مطل ـ ـ ـ ـ ــق
م ـ ـ ـ ـ ــن آي ـ ـ ـ ـ ــة وعل ـ ـ ـ ـ ــى اخلليق ـ ـ ـ ـ ــة أش ـ ـ ـ ـ ــفقوا

 ,)23-21وهصائص القرآن الكرمي( ,

.)551-517
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فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أدواء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورل
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رب مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا

وهـ ـ ـ ــو الطبيـ ـ ـ ــب ,لكـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــقم ,صـ ـ ـ ــدقوا
وع ـ ـ ـ ــال ,وقب ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــرب س ـ ـ ـ ــار املش ـ ـ ـ ــر

د ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم أمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدكم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآنكم

()1

( )1انظر :اللبية يف كتاب هللا ,حممود عبد الوهاب فايد( ,

فه ـ ـ ـ ـ ــو الكت ـ ـ ـ ـ ــاب الع ـ ـ ـ ـ ــاملي األص ـ ـ ـ ـ ــد

.)22-23
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أوال :عظمة أ اء القرآن.
اثنيا :عظمة أوصاف القرآن.

املبحث الرابع
عظمة ومسلء وووصلف القرآن
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سهْد

لقد ى هللا تعاىل كتابه العظيم بصفات جليلة عظيمة تنطبق على مجيعه ,إ هارا لشرفه
ومكانته ,فإن كثرة األ اء واألوصاف دالة على شرف املسمى واملوصوف ,ودالة كذلو على
أنه األصل واألسا جلميع العلوم النافعة والفنون املرشدة خلري الدنيا وا هرة(.)1
ْج علْال -وَنا نتلو القرآن ونتدبره -ون نلحظ هله األمسلء واألوصلف والسملً
اِلْلة  ,وأن نقب طويال أمام ا دت الة تعرضها ,فإنه ال أحد أعلم بكالم هللا تعاىل منه
( )ومهما ابلغ الواصفون لكتاب هللا تعاىل وتفننوا يف وصب ما اشتمل عليه ,هو-ورب
ال ية -فو ذلو وأعظم.
و ْمل يلَ طلئفة ألهم ومسلء وووصلف القرآن العظْم وهَ علن الاحو التل::

( )1لالستزادة يف هذا املوضـوع راجـع :ال هـان ,للزركشـي ( )578/1واإلتقـان ,للسـيوطي (  )139 -132والتـذكار
للقــرطيب (  )31-59وتفســري ابــن عطيــه ( ,)27-26/1ولطــائب اإلشــارات ( )19-18/1وا ــدل والبيــان يف
أ ــاء القــرآن ,لصــا إبـراهيم البليهــي (جــزءان ,وهــو كتــاب مهــم يف ابيــه) ,ومفــاتيح للتعامــل مــع القــرآن ,د .صــال
اخلالدي (  )36-51ومن أسرار القرآن ,د .علي حممـد العمـاري (  ,)12 -9والفتوحـات الرابنيـة يف ا دت
القرآنية ,د .عبد الباري حممد داود (  ,)25 -27وتعظيم شأن القرآن ,أ.د .عاطب قاسـم املليرـي-13 ( ,
.)51
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املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

األوا :الفرقان.
الالر :ال هان.
الاللث :احلق.
الرابع :النبأ العظيم.
اخللْس :البالغ.
السلدس :الرو .
السلبع :املوعظة.
الالْا :الشفاء.
التلسع :أحسن احلديث.

ووَل :عظمة ومسلء القرآن
ْ
و ْه تسعة ْطلل
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ْعىن «الفرَلن» يف اللغة:

املطل األوا
الفرَلن

جاءت لفظة «الفرقان» يف اللُّ ة مبعان ِّع َّدة أنهذ منها ما ُّ
يدل على املقصود:
()1
الفرَلن :يقوم على ريالرية حروف أصول ,هي الفاء والراء والقاف وهو كما يقول ابن فار :
صحيح ُّ
الش َعر ,يُقال :فَـَرقتُه
صيل
يدل على متييز وتنزيل بهل شي هل .من ذلو ال َفر  :فَـر َّ
م
«أُ م
فَرقا...
الصبح ُِّ ,ي بذلو؛ ألنه به يُفر بهل اللَّيل والنَّهار ويُقال َّ
تتفر عنه.
والفرَلنُّ :
ألن الظُّلمة َّ
و «فَ َار َ فالن امرأته ُم َفارقة وفِّراقاَ :ابيَـنَها»(.)5
يقال اعتبارا
يقال اعتبارا ابالنشقا بينما الفر ُ ُ
الفلق ُ
والفر مق يمقل ب َ
الفلق يف املعىن ,لكن ُ

ابالنفصال ,قال تعاىلَ { :ويَ َذ َذ َرَذَاَل بَ مك مم الَبَ َح َر} ] البقرة.[21 :
وال مفرَلن وبلج ْا ال َف َر َق؛ ألنه يُستعمل يف الفر بهل احلق والباطل فَرقا جليا ب ري شبهة ,بينما
ال َفر ُ يستعمل يف هذا املعل ويف غريا(.)3

( )1معرم مقاييس الل ة ,)321/5( ,مادة «فر ».
وانظر :خمتار الصحا  ,)519 ( ,مادة «ف ر ».
( )5لسان العرب ,)311/11( ,مادة «فر ».
( )3انظر :املفردات يف غريب القرآن ,ل،صفها  ,)381 -379 ( ,مادة« :فر ».
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كالشكران وال ُكفران والبُهتان مث أطلق على ما يُفر به بهل
«والفرقان يف األصل مصدر فر
ُ
احلق والباطل قال تعاىل{ :وْل وَنَذْلَاَل َعلَن َع َب َد ََ يذوِّ الَ مفرََ َ
لن} ] األنفال .[21 :وهو يوم
ََ َ
ََ َ َ
بدر(.)1

ْعىن الفرَلن امسْل للقرآن:

رَلَ يف و بع آَيً ْا كتلبه املبل َ ،وهَ:
مسَّن هللا تعلَل القرآن ْ

َ
ََ َ
َ
َ نَ َل ْيرا} ]الفرقان:
 -1قوله تعاىل{ :تَذبَل َ ََ الَّلي نَذ َّْ َا الَ مف َرََل َن َعلَن َع َبده لَْ مكو َن لل ََعللَ َم َ
.[1

 -5قوله تعاىلَ { :ووَنَذ َْ َا الَ مف َرََل َن} ]آل عمران.[2 :

َ
ََ
َ
َّلس وبذَْاَ ٍ
لً َْ َا ا َمَدى
 -3قوله تعاىلَ { :ش َه مر ََْ َ
ضل َن الَّلي ومنَ َْ َا ْه الَ مق َرَآ من مه ْدى للا َ َ َ م

والَ مفرََ َ
لن} ]البقرة.[182 :
َ َ

َّلس َعلَن ْك ٍ
 -2قوله تعاىلَ { :وَمذ َرآ ََْ َذ َرَذَاَلهم لَتَذ َق َروَهم َعلَن الا َ
َث َونَذ َّْلَاَلهم تَذ َا َْ ْيال} ]اإلسراء:
م
.[116
()3
()5
الشعيب
يب بن كعب وقتادة و َّ
قال َّ
علي وابن عبا وابن مسعود وأُ ُّ
الشوكا رمحه هللا  :قرأ ُّ
{ َذ َرَذَاَلهم} ابلتَّشديد :أي أنزلناا شي ا بعد شيء

( )1التحرير والتنوير.)11/3( ,
( )5فتح القدير.)377/3( ,
( )3هو أبو عمـرو .عـامر بـن شـراحيل الشـعيب ,احلمـريي ,الكـويف ,التـابعي اجلليـل ,تـوىل قضـاء الكوفـة ,ورول عـن عمـر,
وعلي ,وابن مسعود وأيب هريـرة وغـريهم ,قـال ابـن عيينـة« :كانـت النـا تقـول بعـد الصـحابة ابـن عبـا يف زمانـه»,
والشعيب يف زمانه ,والثوري يف زمانه .مات سنة ( 119هـ).
انظر :هتذيب التهذيب .)62/2( ,سري أعالم النبالء.)592/2( ,
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ال مجلة واحدة.

وقرأ اجلمهور { َذ َرَذَاَلهم} ِبلتخفْف :أي بَـيَّناا وأوضحناا ,وفَـَّرقنا فيه بهل احلق والباطل.
َ
املفسرون يف سب تسمْة القرآن ِبلفرَلن علن وَواا(:)1
واختلف م
 ُِّ -1ي بذلو؛ ألن نْوله كلن مْتفرَْل أنزله تعاىل يف نَـيِّب وعشرين سنة ,يف حهل أن سائر
الكتب نزلت مجلة واحدة(.)5

وتشهد له قراءة التَّشديدَ { :ذ َرَذَاَلهم}.
 ِّ -5ي بذلو؛ ألنه يفرق بَ اَق والبلط  ,واحلالل واحلرام واجململ واملبهل واخلري والشر
وا دي والضالل وال ي والرشاد والسعادة والشقاوة واملنيمنهل والكافرين والصادقهل والكاذبهل
والعادلهل والظاملهل وبه ِّ ي عمر بن اخلطاب  الفارو .
وتشهد له قراءة اجلمهورَ { :ذ َرَذَاَلهم} ابلتَّخفيب.

( )1انظـر :التفســري الكبــري ,للـرازي ( )21/52الكشــاف للزخمشــري ( )567/3تفســري البيضــاوي ( )512/2تفســري ابــن
كثــري ( )319/3رو املعــا ل،لوســي ( )531/18تفســري الســمعا ( )2/2معــا القــرآن للنحــا ( )8/2فــتح
القــدير ( )315/1كتــب ورســائل وفتــاول ابــن تيميــة يف التفســري ( )11-7/13أضـواء البيــان للشــنقيطي ()6-2/6
تفس ـ ــري الس ـ ــعدي ( )277/1تفس ـ ــري الش ـ ــعراوي ( )11329-11327 ,17ال هـ ــان يف علـ ــوم القـ ــرآن للزركشـ ــي
( )579/1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ( )122/1ا دل والبيان يف أ اء القرآن للبليهي (.)21-37/5
منرمـا ومفرقـا هالفـا للكتـب السـابقة
()5وقد ذكر الـرازي يف التفسـري الكبـري )69/52( ,أوجـه احلكمـة يف نـزول القـرآن َّ

الة نزلـت مجلـة واحـدة ,وذكـر ذلـو عنـد تفسـريا لقولـه تعـاىل{ :وََ َ َّ َ
يا َك َف مذروا لَ َذوََل نمذ مَذْ َا َعلََْ َذه الَ مق َذرَآ من مَلَذةْ
َ
ذلا الذل َ
َ
اد ََ} ]الفرقان .[35 :فلرياجع فهو كالم نفيس ومن األمهية مبكان.
َواي َد ْة َك َللَ َ لَامذاَذبمَ َ بَ َه مذ َي َ
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وقد َّبهل ابن عاشور رمحه هللا سبب تسمية القرآن ابلفرقان بقوله « )1( :ووجه تسميته الفرقان أنه
امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بهل احلق والباطل ,فإن القرآن
يعضد هديه ابلدالئل واالمتثال وحنوها ,وحسبو ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات هللا
س َك َماَلَ َه َش ََء} ] الشورل.»[11:
مما ال جتد مثله يف التوراة واإلجنيل كقوله تعاىل{ :لََْ َ

هنج اَْلة وهنج  ،وبَ عهد للبشرية وعهد ,فهو يُقرر منهرا
والقرآن العظْم ل ق بَ ٍ
واضحا ال تل أبي منهج آهر مما عرفته البشرية قبله .فهو فرقان هبذ املعل الواسع الكبري.
فرقان ينتهي به عهد اخلوار املادية ويبدأ به عهد املعرزات العقلية ,وينتهي به عهد الرساالت

َ
َ
َ نَ َل ْيرا} ]الفرقان.)5([1 :
ا لية املوقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامة{ :لَْ مكو َن لل ََعللَ َم َ
()3
الس ِّدي ( ,)2ي
 -2قيل :الفرَلن هو الاجلة ،وهو قول عكرمة و ُّ

( )1التحرير والتنوير.)71/1( ,
( )5انظر :يف الل القرآن)5227/2( ,
( )3هو عكرمة ال يري ,أبو عبد هللا ,املد موىل ابن عبا أصله من ال بر من علماء التابعهل ومن املتبحرين ابلتفسـري,
مــن كبــار تالميــذ ابــن عبــا اهتــم ببدعــة اخل ـوارج الصــفرية ,ووريقــه أئمــة احلــديث ,قــال ابــن حرــر :ريقــة ,ريبــت ,عــا
التفسري ,يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة ,من الثالثة ,مات سنة ( 117هـ).
انظر :تقريب التهذيب (( ,)31/5ت  .)577هتذيب التهذيب (( ,)573-563/7ت .)272
( )2هــو إ اعيــل بــن عبــد الــرمحن بــن أيب كر ــة احلرــازي األعــور الســدي أحــد مـوال قـري وهــو الســدي الكبــري املفســر,
ذكرا ابن حسبان يف الثقات ووريقه غري واحد وضعفه آهرون ,قال العرلـي :ريقـة ,عـا بتفسـري القـرآن ,روايـة لـه وفـد
ذكرا الط ي يف تفسريا من طريق أسبا بن نصر ا مذا  ,وله تفسري ,مات سنة ( 157هـ)
انظــر :ســري أعــالم النــبالء .)562/2( ,اتريــب الثقــات للحــاف العرلــي ,حتقيــق :د .عبــد املعطــي قلعرــي.)66 ( ,
الثقات ,البن حيان ()51/2
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 -2بذلو؛ ألن اخللق يف لمات الضالالت وابلقرآن وجدوا النراة.

َ
لب َوالَ مف َرََل َن لَ َعلَّ مك َم تَذ َهتَ مدو َن}
وسن الَكتَ َ
وعليه محل املفسرون قوله تعاىلَ { :ويَ َذ َآتَذ َْذاَل مْ َ

]البقرة.)1([23 :
وسواء كانت سبب تسمية القرآن العظيم ابلفرقان؛ ألن نزوله كان متفرقا يف وعشرين سنة,
بينما سائر كتب هللا تعاىل نزلت مجلة واحدة ,أو ي بذلو؛ ألنه يفر بهل احلق والباطل؛ أو
ألن فيه جناة من لمات الضالالت .فهذا االهتالف يف التنوع يدل داللة صر ة على عظمة
القرآن ورفعة منزلته عند هللا تعاىل وعلو شأنه.

ْعىن «الرهلن» يف اللغة:

املطل الالر
الرهلن

جاءت لفظة «ال هان» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا وهي:
الرهلن اَم َّجةم الفلصلة البَْماة ,يقال :بَ َره َن يـُ َ ِّه ُن بَ َرهنَة إِّذا جاء ِّثُ َّرة قاطعة للَ َدد اخلَصم,
« م
فهو ُم َ ِّه من»(.)5
وم
مصد ُر بَـَرَا يَـبـَراُ إذا ابيَ َّ
والرهلنَ :
ض َوَر ُج مل أَ َبراُ وامرأةم بَ َرهاءَُ ,وقَ م

( )1انظر :التفسري الكبري للرازي (.)12/5
( )5لسان العرب ,)21/13( ,مادة «برهن».
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يضاءُ( .)1ومن هنا جاء التشبيه ببيامل احلرة وإشراقها كبيامل احلق
هرَهةم شابَّةم بَ َ
بُ مراَ ,وبَـَر َ
وإشراقه.
()5
«وقد بَ َره َن عليه :أَقَ َام احلُ َّرةَ».
الرهل من وَوك مد األدلَّة وهو الذي يقتضي الصد َ أبدا ,ال َحمالة» (.)3
و« م

ْعىن الرهلن امسْل للقرآن:

َّلس ََ َد
َّى هللا القرآ َن برهاان يف آية واحدة يف كتابه العزيز ,وهي قوله تعاىلََ { :ي وَيذ َهل الا م

لء مك َم بمذ َرَهلن َْ َا َبَم مك َم} ]النساء.[172 :
َج َ
فهذا هطاب ِّ
لكل أصحاب امللل اليهود والنصارل واملشركهل وغريهم أن هللا تعاىل أقام هبذا
القرآن احلرة عليهم ت هن م بطالن ما هم عليه من الدين املنسوح ,وهذا احلرة تشمل األدلة
العقلية والنقلية وا دت ا فاقية كما قال تعاىل{ :سام َري َهم آََيتَاَل َيف َارَ َ َ
لق َوَيف وَنَذ مف َس َه َم َي َّأ
َ َ َ

َ َم َم وَنَّهم ا َََق} ]فصلت .[23 :بل كفى ابلقرآن العظيم-وحدا -برهاان على صد
يَذتَذبَذ َّ َ
الرسول (  ) يف دعول الرسالة(.)2
فالقرآن «برهان من هللا لعبادا أقام به احلُ َّرة عليهم وأ هر من هالله أوضح الدالالت وأقواها,
على موضوعاته ومعانيه وحقائقه ,يف العقيدة واحلياة ..وكل من تعامل مع أدلة القرآن يف يسرها
ووضوحها وثرير قلبه

 ,)22مادة «برا».

( )1انظر :املفردات يف غريب القرآن ل،صفها ( ,
( )5املصدر السابق ,والصفحة نفسها.
( )3املصدر السابق ,والصفحة نفسها.
( )2انظر :فتح القدير ( ,)225/1أضواء البيان ( ,)81-79/7تفسري السعدي (.)517/1
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وعقله هبا ,وقارتا ابألدلة وال اههل واألقيسة الة أوجدهتا العقول البشرية وقررهتا وبينتها ,كل من
فعل ذلو يدرا طرفا من ال هان القرآ ويسرا ووضوحه»(.)1
وتترلى عظمة القرآن الكرمي ومنزلته العالية من هالل تسميته ابل هان؛ ذلو ألن هللا تعاىل أقام
به احلرة على عبادا ت هن م بطالن ما هم فيه من الدين املنسوح ,وهي حرة متنوعة يف
االستدالل؛ لتستوعبها عقول البشر على اهتالف فهومهم وريقافاهتم ,وهذا من رمحة هللا تعاىل
وحكمته.

ْعىن«اَق» يف اللغة

املطل الاللث
اَق

جاءت لفظة احلق يف اللُّ ة مبعان عدة أنهذ منها ما يدل على املقصود:
َعَّرفها ابن فار بقوله« )5( :احلاء والقاف أصل واحد وهو ُّ
وصحته».
يدل على إحكام الشيء َّ
م
و«وص م اَ َمق املطلبقةم واملوا قة»(.)3
احلق ُّ
ضد الباطل»(.)2
و« ُّ
احلق من أ اء هللا ( ,)وقيل من صفاته.
و ُّ

( )1مفاتيح للتعامل مع القرآن.)32 ( ,
( )5معرم مقاييس الل ة ,)569/1( ,مادة «حق».
( )3املفردات يف غريب القرآن ,)135 ( ,مادة «حق».
( )2خمتار الصحا  ,)65/1( ,مادة« :حقق».
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ق ــال اب ــن األري ــري :ه ــو املوج ــود حقيق ــة املتح ِّق ـق وج ــودا وإِّ يَّـت ـه .ق ــال تع ــاىل { :ممثَّ دوا يَ ََل ََّ
اَّلل
ُ
َُ َ ُ ُ ُ
م

ْوََل مهم ا ََ َمق} ]األنعام .[65 :وقال تعاىل{ :ولَ َو اتَّذبع ا ََق و ََهواء مهم لََفس َد َ
اً
ً َّ
الس َذم َو م
ََ م َ
َ ََ َ َ َ َ َ

الزجــاج :ونــوز أن يكــون
ض} ]املنيمنــون .[71 :قــال ريعلــب .احلــق هنــا هللا  ,وقــال َّ
َو َاألَ َ م
احلق هنا التنزيل ,أي :لو كان القرآن مبا ُِّ بُّونه لفسدت السماوات واألرمل.
وقــال  ملعــاذ« :ه ذ تذذد ي ْذذل يذذق العبذذلد علذذن هللا»( )1أي :ري ـواهبم الــذي وعــدهم بــه فهــو
واجب اإلجناز اثبت بوعدا احلق(.)5
«واألح ـ ـ ُّـق م ـ ــن اخلي ـ ــل :ال ـ ــذي ال يع ـ ــر  ,وه ـ ــو م ـ ــن الب ـ ــاب؛ ألن ذل ـ ــو يك ـ ــون ص ـ ــالبته وقُـ َّوت ـ ــه
وإحكامه»(.)3

ْعىن «اَق»امسْل للقرآن:

مسَّن هللا تعلَل القرآن ي ْقل يف ْواضع عدة ْا كتلبه ،أنخل ْاهل ْل له صلة ِبوضوعال وهَ:
 -1قوله تعاىلَ { :ويَنَّهم َََق الََْ َق َ
َ} ]احلاقة[21 :

يتطر ُ إليه شو»(.)2
«أي :وإن القرآن لكونه من عند هللا حق فال ُ
ول حوله ريب وال َّ
وهذا القرآن العظيم عميق يف احلق ,عميق يف اليقهل ,وإنه ليكشب عن احلق اخلالص يف كل آيـة
من آدته ما ينبع أبن مصدرا هو احلق األوحد

( )1رواا البخــاري يف صــحيحه ,كت ــاب االســت ذان ,ابب :مــن أج ــاب بلبيــو وس ــعديو.)6567 ( ,)1973/2( ,
ومســلم يف صــحيحه ,كتــاب اإل ــان ,ابب الــدليل علــى مــن مــات علــى التوحيــد دهــل اجلنــة قطعــا( ,)28/1( ,
.)31
( )5انظر :لسان العرب ,)21/11( ,مادة « حقق».
( )3معرم مقاييس الل ة.)571/1( ,
( )2فتح القدير ,للشوكا (.)211/2

128

عظمة القرآن الكرمي

واألصيل(.)1

ف َِب ََ َمق علَن الَب َ
َ
لط َ َذَْ َد َْغمهم ََإذَا مه َو َز َاهق} ]األنبياء.[18 :
 -5قوله تعاىل{ :بَ َ نَذ َقل م َ َ َ
قال الواحدي( )5رمحه هللا« :نلقي ابلقرآن على ابطلهم»(.)3

الرمي ,أي نرمي ِّ
ابحلق على الباطل { َذَْ َد َْغمهم} أي :يقهرا وهلكه.
و«القلفَّ :
ووصذ ذ ال ذ َّذدْجَ :ش ـ ُّج ال ـرأ ح ــأ يبل ــغ ال ـ ِّـدماغ ,ومن ــه َّ
الد ِّام َ ـةُ( .)2واحل ـ ُّـق هن ــا الق ــرآن ,والباط ــل
الشيطان يف قول جماهد»(.)2
ب بَ َه ََذ َومْ َ َو مه َو ا َََق َم َ لَ َس م َعلََْ مك َم بََوكَْ ٍ } ]األنعام.[66 :
 -3قوله تعاىلَ { :وَك َّل َ
الضمري يف {بَ َه} عائد على القرآن الذي
قال الثَّعاليب( )6رمحه هللاَّ « :

( )1انظر :يف الل القرآن (.)3691/61
( )5ه ــو أب ــو احلس ــن ,عل ــي ب ــن أمح ــد الواح ــدي النيس ــابوري ,الش ــافعي ,أم ــام علم ــاء التأوي ــل ,ل ــه تفاس ــري ريالري ــة ه ــي:
«البســي » و «الوســي » و «الــوجيز» ولــه «أســباب النــزول» .تــوىف ســنة ( 268ه ــ) .انظــر :ســري أعــالم النــبالء,
(.)339/18
( )3تفسري الواحدي.)713/5( ,
شر ,وهي الة تبلُغ ِّ
ِّ
الع ِّ
(َّ « )2
الد َماغ ,فتقتُ ُل لَِّوقتها ,انظر :املعرم الوسي ( ,
الد َاْغَةم ْا ال َم
ش َجلٍ :إحدل الشراج َ
 ,)597مادة «دمغ».
( )2تفسري القرطيب.)592/11( ,
ِّ
( )6هــو عبــد الــرمحن بــن حممــد خملــوف الثَّعــاليب اجلزائــري( ,أبــو زيــد) :مفسـر مــن أعيــان اجلزائــر ,ولــد ســنة ( 786هــ),
وزار تونس واملشر  .من كتبه« :اجلوهر احلسان يف تفسري القرآن» ,و «األنوار» و «روضة األنوار ونزهـة األهيـار»,
و «الذهب اإلبريز يف غريب القرآن العزيز» .توىف سنة ( 872هـ)« .انظر :األعالم.»)331/3( ,
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الس ِّدي ,وهذا هو الظاهر»(.)1
فيه جاء تصريب ا دت ,قاله ُّ
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وقوله تعاىلَ { :و مه َو ا َََق} مجلة اعلاضية تتضمن شهادة هللا أبن هذا القرآن املنزل على هـذا

احلق من هللا(.)5
ِّ
النيب الكرمي  هو ُّ

ب بَذ ذ ذ َذه ََذ َومْ ذ ذ ذ َ } أي :ابلقـ ـ ــرآن الـ ـ ــذي ج ـ ـ ــتم بـ ـ ــه ,وا ـ ـ ــدل والبيـ ـ ــان.
واملع ـ ــلَ { « :وَكذ ذ ذ َّذل َ

{ََذ َومْ َ }يع  :قريشاَ { .و مه َو ا َََق}  ,أي الذي ليس وراءا حق.

َ
لست عليكم ثفي  ,ولست مبوكل بكم»(.)3
{َم َ لَ َس م َعلََْ مك َم بََوكْ ٍ } أيُ :

ََ
َي َذْ َ
اب َللاَّذل م َْ َو َعذ مدهم َ َذال تَذ م َيف َْ َريَ ٍذة َْ َاذهم يَنَّذهم ا َََذق
 -2قوله تعاىلَ { :وَْ َا يَ َك مف َر بَه ْ َا األ َ
َْ َا َبَم َ َولَ َك َّا وَ َكاَذ َر الا َ
َّلس َل يمذ َيَْامو َن} ]هود.[17 :

قوله تعاىل{ :وْا ي َك مفر بَ َه} أي :ابلقرآن و ي ِّ
الشواهد َّ
احلقة.
صد بتلو َّ
ََ َ َ َ
ُ

وقولهَ َ { :ال تَ م َيف َْ َريٍَة َْ َاهم} أي :يف شو من أمر القرآن وكونه من عند هللا .)2(
الشو يف القرآن»(.)2
يض ب ريا  ؛ ألنه
معصوم عن َّ
«وفيه تعر م
م

( )1تفسري الثعاليب.)259/1( ,
( )5انظر :أضواء البيان.)526/7( ,
( )3تفسري بن كثري.)312/3( ,
( )2انظر :تفسري أيب السعود.)192/2( ,
( )2فتح القدير ,للشوكا (.)288/5
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وقوله تعاىل{ :يَنَّهم ا َََق َْ َا َبَم َ } أي :القـرآن حـق مـن هللا تعـاىل ال مريـة وال شـو فيـه كمـا
َََ
قـال تعـاىل{ :آمل ( )1تَذ َا َْيذ ال َ
َكتَذ َ
َ} ]الســردة.[5-1 :
ب ال ََعذللَ َم َ
ذلب ََل َيَذ َ ْذذه ْ َذا َ َم
م

َ
َكتَلب َل ي َ َْه ه ْدى لَل َ
َ
َ} ]البقرة.)1([5-1 :
م
َمتَّق َ
م
وقال تعاىل{ :آمل (َ )1ذل َ ال م ََ َ

«وتعريف{ا َََق} ْل لدة َْر جذاس اَذ َمق علذن القذرآن .وهـو قصـر مبال ـة لكمـال جـنس
احلق فيه حأ كأنه ال يوجد حق غريا ,مثل قولو :حال اجلواد»(.)5

وقوله تعاىلَ { :ولَ َك َّا وَ َكاَذ َر الاَّ َ
ذلس َل يمذ َيَْامذو َن} إمـا جهـال مـنهم وضـالال ,وإمـا لمـا وعنـادا

وب يا .وإال فمن كان قصدا حسنا ,وفهمه مستقيما ,فالبد أن ينيمن به؛ ألنه يرل مـا يـدعوا إىل
اإل ان من كل وجه»(.)3

ف َِب ََذَ َمق َع َّذال مِّ الَغمْم َ
 -2قوله تعـاىلَ{ :م َ يَ َّن ََميب يَذ َق َذل م
ذلء ا َََذق َوَْذل يمذ َب َذد م
ذوب (َ )23مذ َ َج َ

الَب َ
لط م َوَْل يمَعْد}] سبأ.[29-28 :
َ

ابلسهم واحلصى والكالم ,وْعاله :أتى ِّ
السـماء فيقذفـه
والقذفَّ :
ابحلق وابلـوحي ينزلـه مـن َّ
الرمي َّ
إىل األنبياء(.)2
لء ا َََق}«وهو اإلسالم والقرآن»(.)2
وقوله تعاىلَ{ :م َ َج َ

القوي
النيب  هو احلقُّ :
احلق ُّ
فهذا القرآن العظيم الذي جاء به ُّ

( )1انظر :تفسري ابن كثري.)221/5( ,
( )5التحرير والتنوير.)557/11( ,
( )3تفسري السعدي.)329/5( ,
( )2انظر :تفسري الب وي.)263-265/3( ,
( )2زاد املسري.)266/6( ,
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الذي يقذف به هللا تعاىل .فمن ذا يقب للحق الذي يقذف به هللا تعاىل؟
وكأنــا احلــق قذيفــة تصــدع وختــر وتنفــذ وال يقــب ــا أحــد يف طريــق ,يقــذف هبــا هللا تعــاىل عــالم
ال يــوب ,فهــو يقــذف هبــا عــن علــم ,ويوجههــا علــى علــم ,وال فــى عليــه هــدف ,وال ت يــب عنــه
غاية ,فالطريق أمامه تعاىل مكشوف ليس فيه ستور(.)1
وْا خالا تسمْة القرآن الكرمي ِبسذم (اَذق) تذرز عظمتمذه وْاْلتمذه العللْذة ،فـال ب َّـد أن يـنيمن
النا هبذا احلق األوحد ويستريبوا له؛ ألن مصدرا هو اإلله األوحد جل جالله ,وَل يوجد يق
غ ه ،فْه تعريض بغ ه ْا الكت احملر ة َلختالط اَق ِبلبلط ْهل.

ْعىن «الاَّبأ» يف اللغة:

املطل الرابع
الابأ العظْم

جاءت لفظة «النَّبأ» يف اللُّ ة مبعان عدة أنهذ منها ما ُّ
يدل على املقصود:
عرفها ابن فار بقوله« )5( :النون والباء وا مزة َْلسه اْلتْذل من ْذا ْكذلن يَل ْكذلن .يقـال
فقد َّ
للذي يَنبأ من أرمل إىل أرمل انب مـع ,وسذْ َبذ ::أَتَـى مـن بلـد إىل بلـد ,ورجـل انبـع مثلـه ,ومـن
هذا القيا الابأ :اخل ؛ ألنَّه أي من مكان إىل مكان ,واملماب ::املخِّ ».
ُ

( )1انظر :يف الل القرآن.)5912/2( ,
( )5معرم مقاييس الل ة ,)239/5( ,مادة« :نبأ».

165

عظمة القرآن الكرمي

و مع الاَّبأ :أنباءمَّ ,
وإن لفالن نبأ أي :ه ا .واستابأ الاَّبأ :ثث عنه(.)1
و«الاَّبأم :خر ذو لئدة عظْمة صل به علم أو غلبة ن ,وال يقال للخـ يف األصـل نبـأ حـأ
يتضمن هذا األشياء الثالريـة ,ويذق اخلذر الذلي يقذلا ْذه نبذأ ون يتعذرى عذا الكذلب كذللتواتر
وخر هللا تعلَل وخر الال علْه الْالة والسالِّ»(.)5

ْعىن «الابأ» امسْل للقرآن:

والشو أبن القرآن
عظْمل يف ْوضعَ :يف سورة  ,ويف سورة النبأ,
َّ
مسَّن هللا تعلَل القرآن نبأ ْ
نبأ عظيم ,فمنذ إناد البشرية وتكوينها ,ما رأت وال عت مبثل هـذا القـرآن العظـيم ,فهـو عظـيم
يف أسـ ــلوبه ,وعظـ ــيم يف روعتـ ــه ,وعظـ ــيم يف معنـ ــاا ,وعظـ ــيم يف مجـ ــال تركيبـ ــه ,وعظـ ــيم يف وعـ ــدا
ووعيدا ,وعظيم يف أحكامه ,وعظيم يف أمرا وتيه ,وعظيم يف أهبارا وقصصه وأمثاله.
وحكمة هللا تعاىل تقتضي ذلو؛ ألنه الكتاب الذي جـاء مصـدقا ومهيمنـا علـى كـل كتـاب قبلـه؛
وألنه آهر الكتب السماوية.
وألنــه نــزل تش ـريعا عام ـا لكــل أمــة ولكــل جيــل مــن أجيــال العــا  ,وانســخا لكــل مــا هالفــه مــن
الكت ــب قبل ــه ,فاقتض ــت حكم ــة هللا أن يك ــون نب ــأ عظيمـ ـا ,ج ــاء ابلص ــال واإلص ــال ابخل ــري
والسعادة.
يُنبع القرآن عن هللا وعظمتـه وك دئـه ,ينبـع القـرآن عـن وجـوب توحيـد هللا وإفـرادا ابلعبـادة ,ينبـع
عن أحكام العبادات ,وعن أحكام املعامالت ,ينبع

( )1انظر :لسان العرب ,)165/1( ,مادة «نبأ».
( )5املفردات يف غريب القرآن ,)285 ( ,مادة« :نبأ».
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عن كل ما تاجه البشر يف الدين والدنيا.
يُنبـع القـرآن عــن األمـم الــة تقـادم عهــدها ومـا جــرل عليهـا مــن عـذاب ونكــال ,بسـبب تكــذيبها
وفسقها وط ياتا ,ينبع عن البعث والنشور ,واحلساب والعقاب ,والنعيم والعذاب.
ينبع النبأ العظيم عن كل شيء ,من البداية إىل النهاية ,من بداية هلق هـذا الكـون ,حـأ يسـتقر
أهل اجلنة يف النعيم ,وأهل النار يف اجلحيم(.)1
ضذذو َن} ] :
قــال هللا تعــاىل عــن القــرآن العظــيمَ{ :مذ َ مهذ َذو نَذبَذذأ َع َظذذْم ( )70وَنَ ذذتم َم َع َاذذهم مْ َع َر م

.[68-67

ضذذو َن} أي:
ي إلــيكم{ ,وَنَ ذذتم َم َع َاذذهم مْ َع َر م
«أي :ه ـ عظــيم وشــأن بليــغ ,وهــو إرســال هللا َّإد َ
()3
()5
السـدي يف قولــه َ{ :مذ َ مهذ َذو نَذبَذذأ َع َظذذْم}
غــافلون .قــال جماهــد  ,وشـريح القاضــي  ,و ُّ

يع  :القرآن»(.)2

( )1انظر :ا دل والبيان يف أ اء القرآن.)36-32/5( ,
املفسـرين ,أبــو احلرـاَّج ِّ
( )5هــو شــيب ال ُقـَّراء و ِّ
السـائب املخزومــي -وقيــل
السـائب بــن أيب َّ
املكـي ,جماهــد بــن جـ  ,مــوىل َّ
غريا -أشهد تالميذ ابن عبا  ,أهذ عنه القرآن والتفسري والفقه ,يقول « :عرضت القرآن ريالث عرضات على ابن
عبا  ,أفقه عند كل آية أسأله فيم نزلت ,وكيب كانت» .قال عنه قتادة « :أعلم مـن بقـى ابلتفسـري جماهـد» .تـوىف
وهو ساجد سنة ( 113هـ) .وقد بلغ )83( :سنة.
«انظر :طبقات ابن سعد .)266/2( ,سري أعالم النبالء.)229/2( ,
( )3هو شريح بن احلارث بن قيس بـن اجلهـم الكنـدي ,أبـو أميـة مـن أشـهر القضـاة الفقهـاء يف صـدر اإلسـالم أصـله مـن
احلرـاج فأعفـاا سـنة ( 77هــ) .وكـان ريقـة
اليمن ,ول قضاء الكوفة زمن عمر ,وعثمان وعلي ومعاوية واسـتعفى أدم َّ
يف احلديث .توىف سنة ( 78هـ) ابلكوفة .انظر :هتذيب التهذيب .)358-356/2( ,األعالم.»)161/3( ,
( )2تفسري ابن كثري.)23/2( ,
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قــال الســمرقندي( )1رمحــه هللا« :قولــه َ{ مذ َ مهذ َذو نَذبَذذأ َع َظذذْم}يقــول القــرآن حــديث عظــيم؛
ضو َن}يع  :اتركون فال تنيمنون به»(.)5
ألنه كالم رب العاملهل {وَنَذتم َم َع َاهم مْ َع َر م

وقــال ابــن اجلــوزي( )3رمحــه هللا« :ويف املشــار إليــه قــوالن :أحــدمها :أنــه القــرآن .قالــه ابــن عبــا
وجماهد واجلمهور.
والثا  :أنه البعث بعد املوت»(.)2
شذل يف ْكذة ،والعذرب يف اِْيذرة ،واجليـل الـذي عاصـر
ولقد جلء هلا الاَّبذأ العظذْم لتجذلوز َري ْ
الــدعوة يف األرمل .ليترــاوز هــذا املــدل ا ــدود مــن املكــان والزمــان ,ويذذيثَمر يف ْسذذتقب البشذرية
كلهذذل يف ْذذع وعْذذل هل ووَطل هذذل ،ويُ َكيِّ ـب مصــائرها منــذ نزولــه إىل األرمل إىل أن يــرث هللا
األرمل ومن عليها.

( )1هــو صــاحب األقـوال املفيــدة والتصــانيب املشــهورة ,املعــروف امــام ا ــدل (أبــو الليــث) نصــر بــن حممــد الســمرقندي,
نســبة إىل رقنــد ,مــن تصــانيفه « :تفســري القــرآن العظــيم» و « تنبيــه ال ــافلهل» ,و «الن ـوازل يف الفقــه» .تــويف ســنة
( 372هـ).
انظر :طبقات املفسرين.)362/5( ,
( )5تفسري السمرقندي.)162/3( ,
( )3هــو العالمــة احلــاف املفســر :مجــال الــدين (أبــو الفــرج) عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد بــن علــي احلنبلــي ,مــن نســل
القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر الصــديق .كــان ضــر جملســه م ـات الدارســهل ,لــه مصــنفات كثــرية بل ــت)521( :
مصنفا ,ولد سنة ( 218هـ) ,وتوىف سنة ( 297هـ).
( )2زاد املسري.)122/7( ,
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حول هذا النبأ العظيم ه َّ سري البشرية إىل الطريق األقوم.
ولقد َّ
ومل مير ِبلبشرية يف را َيهل كلَمه يلدث وو نبذأ تذرَ ْهذل ْذا اراث ْذل تركذه هذلا الابذأ العظذْم،
و ْه يبراز لعظمته ،وعلو شأنه ،وْاْلته وأتث ه.
ولقــد أنشــأ مــن القــيم والتَّصــورات ,وأرســى مــن القواعــد والــنظم يف هــذا األرمل كلهــا ,ويف أجيــال
البشرية مجيعها ,ما طر للعرب على ابل.
ومـا كـانوا يـُدركون يف ذلـو الزمـان أن هـذا النبــأ العظـيم إنـا جـاء لي ـري وجـه األرمل مـن شــرا إىل
توحيــد ,ومــن لــم إىل عــدل ,و قــق قــدر هللا تعــاىل يف مصــري هــذا احليــاة ,ويـنيرير يف البشـرية ويف
واقعها.

ْوَف املسلمَ املعلصريا:

املسلمون املعاصرون يقفون ِّمن هذا النبأ العظيم كما وقب منه العرب أول األمر.
ال يــدركون طبيعتَ ـه ,وال يتــدبرون احلــق الكــامن فيــه ,وال يستعرضــون آاثرا يف اتريــب البش ـرية ويف
هـ ســريها الطويــل استعراضـا واقعيـا ,يعتمــدون فيــه علــى نظــرة مســتقلة غــري مســتمدة مــن أعــداء
يهمهــم دائم ـا أن يص ـ روا مــن شــأنه يف تكييــب حيــاة البشــر ويف حتديــد
هــذا النبــأ العظــيم ,الــذي ُّ
ه التاريب(.)1

( )1انظر :يف الل القرآن.)3156/2( ,
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ْعىن «البالغ» يف اللغة:

املطل اخللْس
البالغ

جاءت لفظة «البالغ» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا:
()1
الوصذذوا يَل الشذذَء :تقــول
َّ
عرفهــا ابــن فــار بقولــه« :البــاء والــالم وال ــهل أصـ مـل واحــد وهذذو م
()5
وص َل وانـتَـ َهى» .
وصل َ
بَـلَ ُ
ت إليه» .و«بَـلَ َغ الشيءُ يَـبـلُ ُغ بـُلُوغا وبَالغاَ :
ت املكا َن ,إذا َ
و «البلوغم والبالغم :االنتهاء إىل أَقصى امل ِّ
قصـد واملنتهـى مكـاان كـا َن أو َزمـاان أو أمـرا ِّمـ َن األُمـور
ُ
ُ
َ
امل َّ
قدرةِّ»(.)3
ُ
والبُل َةُ ما يُبتلَّ ُغ به من َعي  ,كأنَّه يُراد أنه يبلُ ُغ ُرتبـةَ املكثِّـر إذا َرضـي وقَـنَـع؛ وكـذلو البَالغـةُ الـة
ُ
صيح اللِّسان؛ ألنه يبلُ ُغ هبا ما يريدا.
د ُ هبا ال َف ُ
يد يف عدواِّ(.)2
وقو م بلَّغ الفار ُ  ,يُر ُاد به أنه ُّد يَ َدا بعنان فَرسه ليز َ

( )1معرم مقاييس الل ة ,)126/1( ,مادة « بلغ».
( )5لسان العرب ,)219/8( ,مادة « :بلغ».
( )3املفردات يف غريب القرآن ,)71 ( ,مادة « :بلغ».
( )2انظر :معرم مقاييس الل ة.)126/1( ,

عظمة القرآن الكرمي

167

ْعىن «البالغ» امسْل للقرآن:

قال هللا تبارا وتعاىل يف مد القرآنَ { :ه َلا بََالغ لَلا َ
َّلس َولَْمذ َا َل موا بَ َه} ]إبراهيم.[25 :

()1
فلمـا بـ َّـهل البيــان املبــهل يف هــذا القــرآن قــال يف مدحــه { َهذ َلا بَذ َذالغ
قــال الســعدي رمحــه هللاَّ « :

لَلاَّذ َ
ـزودون إىل الوصــول إىل أعلــى املقامــات ,وأفضــل الكرامــات ,ملــا
ذلس} أي :يبتل ــون بــه ويتـ َّ
اشتمل عليه من األصول والفروع ومجيع العلوم الة تاجها العباد { َولَْمذ َا َل موا بَ َه} ملا فيـه مـن

اللهيب من أعمال الشر وما أعد هللا ألهلها من العقاب»(.)5
ـيوطي( :)3رمحــه هللا ســبب تســمية القــرآن ابلــبالغ فقــال« :و َّأمـا الذذبالغ ف،نــه أبلــغ بــه
وذكــر السـ ُّ
النا ما أمروا به وتوا عنه؛ أو ألن فيه بالغة وكفاية عن غريا.
قال السلَ ِّف ُّي( )2يف بعض أجزائه :عت أاب الكرم النحوي يقول:

()1هـو عبـد الـرمحن بـن انصــر بـن عبـد هللا بـن انصــر آل سـعدي مـن قبيلـة متـيم ,نشــأ يف بـالد القصـيم ودر علـى علمــاء
احلنابلة مهاا ,وكان ذا معرفة اتمة يف الفقه ,وكان منش ال بكتب ابن تيميه وابن القيم واستفاد من ذلو هـريا كثـريا.
له كتاب « :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان» و «القول السـديد يف مقاصـد التوحيـد» وغريمهـا .تـويف سـنة
( 1376هـ) .انظر :مقدمة كتاب تيسري الكرمي الرمحن».
( )5تفسري السعدي.)258/1( ,
()3هو عبد الـرمحن بـن أيب بكـر اخلضـريي ,املصـري ,الشـافعي ,نشـأ يف القـاهرة يتيمـا وقـرأ علـى مجاعـة مـن العلمـاء ,وهـو
كثري املنيلفات ومن أشهر منيلفاته « :الدر املنثور يف التفسري املأريور» و «اجلامع الصـ ري يف احلـديث» وغريمهـا .تـويف
سنة ( 911هـ).
انظر :معرم املنيلفهل.»)58/2( ,
أحد َّ
احلفاظ املكثرين ,شـافعي املـذهب ,ولـد سـنة
()2هو أبو طاهر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سلفة ,األصفها ُ ,
( 275هـ) ,وتويف سنة ( 276هـ) ابإلسكندرية.
انظر :وفيات األعيان( ,)117-112/1( ,ت  .)22اللباب قي هتذيب األنساب.)156/5( ,
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عت أاب القاسم التنوهي ,يقول :عت أاب احلسن الرما س ل :كل كتاب له ترمجة ,فما ترمجة

كتاب هللا؟ فقالَ { :ه َلا بََالغ لَلا َ
َّلس َولَْمذ َا َل موا بَ َه}»(.)1

ومن هالل ما تقدم يتبهل لنا جبالء أن القرآن العظيم بالغ للنا أمجعهل يتبل ون به ويتزودون به
إىل اجلنــة إن اســترابوا لــه؛ ذلــو أن هللا تعــاىل أبل هــم بــه مــا فيــه صــالحهم وفالحهــم يف الــدنيا
وا هرة.
ويف القــرآن العظــيم كــذلو بالغــة وكفايــة عــن غــريا مــن الكتــب ا رفــة فضــال عــن ق ـوانهل البشــر
الوضعية ,كل ذلو يدل على عظمته ,وعلو شأنه ,ومنزلته عند هللا تعاىل.
عظْمل لْتبلغوا به يَل جالً الاعْم.
ْابغَ ون يكون القرآن -يف َلوب امليْاَْ -

( )1اإلتقان يف علوم القرآن( ,

.)138
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ْعىن «الرو » يف اللغة:

املطل السلدس
الرو

الرو » يف اللُّ ة مبعان ِّع َّدة أنهذ منها ما ُّ
يدل على املقصود:
جاءت لفظة « ُّ
)
1
(
عرفهــا ابــن فـار بقولــه« :الـراء والـواو واحلـاء أصــل كبــري ُمطَّـرد ,ي ُّ
ـحة
فقـد َّ
ـدل علــى َسـ َعة وفُسـ َ
م
واطراد ,وأصل ذلو كلِّه ِّ
الريح».
الرو  :النَّفس ,يُ َّ
ذكر وينينَّث ,واجلمع أروا .
ُ
َّ
غري َّ
فس منينَّثة عند العرب.
أن ُّ
فس وايدَ ،
الرو والاَّ م
الرو َ ُمذكر ,والنَّ َ

قال تعاىلَ { :ويَ َسأَلمونَ َ َع َا الرو َ َم َ الرو م َْ َا و ََْ َر ََميب َوَْل وموتَْتم َم َْ َذا ال ََع َل َذم يََل ََلَذْال}

]اإلسراء.[82 :
الرو أنـه مـا بـه حيـاةُ الـنَّفس .الذرو  :هـو الـذي يعـي بـه اإلنسـان ,ـ هللا تعـاىل بـه
وثويل ُّ
ُ
علمه العباد.
أحدا من هلقه و يع
َ
والرويذذلنْون :أروا ليس ـت ــا أجســام .وال يقــال لشــيء مــن اخللــق ُروحــا م إال لــ،روا الــة ال
أجساد ا مثل املالئكة واجلن وما أشبههما(.)5
ْعىن «الرو » امسْل للقرآن:
َ
ويل َْ َا و ََْ َرََ َْل مك َا َ تَ َد َي َْل
قال هللا تعاىلَ {:وَك َلل َ و ََو َي َْذاَل يَلََْ َ م ْ

( )1معرم مقاييس الل ة ,)292/1( ,مادة« :رو ».
( )5انظر :لسان العرب ,)262-263/5( ,مادة« :رو ».
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َ َ
َ
َ
شلء َْا َعب َ
لب َوََل ََ
لد ََ} ]الشورل.[25 :
الَكتَ م
اْلميَل من َولَك َا َج َعلَاَلهم نموْا نَذ َهدي بَه َْ َا نَ َ م َ َ

ويل}« )1( :هو القرآن الذي هو للقلوب مبنزلـة ال ُّـرو
قال أبو ُّ
السعود -رمحه هللا -يف قوله { م ْ
ل،بدان حيث ييها حياة أبدية».

ويل}للتعظيم ,أي :روحا عظيما»(.)5
«وتنوين { م ْ

َ
ويذل َْ َذا و ََْذ َرََ} وهـو:
واملعلَ { :وَك َلل َ } حهل أوحينا إىل الرسل قبلـو{و ََو َي َْذاَذل يَلََْذ َ م ْ
هذا القرآن العظيم ,اا روحا؛ ألن الرو يا به اجلسد ,والقرآن حتيا به القلوب واألروا  ,وحتيا
به مصا الدنيا والدين ,ملا فيه من اخلري الكثري .وهو حمض منة هللا على رسوله وعبـادا املـنيمنهل,
َ
ذلب
من غري سبب منهم ,و ذا قال تعاىلَْ {:ل مك َا َ تَ َد َي}أي :قبل نزوله عليو{ َْذل الَكتَ م

َوََل ََ
اْلميَل من} أي :ليس عنـدا علـم أبهبـار الكتـب السـابقة ,وال إ ـان وعمـل ابلشـرائع اإل يـة,
بل كنت أميا ,وال خت وال تقرأ.

َ َ
شذلء َْذا َعب َ
ذلد ََ} يستضـي ون بـه يف
فراءا هذا ُّ
الرو الذيَ { :ج َعلَاَلهم نموْا نَذ َهدي بَذه َْ َذا نَ َ م َ َ
لم ـ ــات الكف ـ ــر والب ـ ــدع ,واألهـ ـ ـواء املردي ـ ــة ,ويعرف ـ ــون ب ـ ــه احلق ـ ــائق ,ويهت ـ ــدون ب ـ ــه إىل الصـ ـ ـرا
املستقيم(.)3
وَل ج ذرِّ َّ
ون القذذرآن و ويْذذلة لإلنسذذلنْة َ عذذلء ،اإلنســانية الــة قتلهــا ال ــرور وأماهتــا اجلهــل,
السـو  ,وتسـربت إليهــا األمـرامل الفاتكــة ,فانتكســت وتعثــرت وتــدهورت ,ال
وخنــر يف أعضــائها ُّ
صحة ا .وال حياة طيبة إال

( )1تفسري أيب السعود.)38/8( ,
( )5رو املعا ل،لوسي (.)28/52
( )3انظر :تفسري السعدي.)232-232/2( ,
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ابلقرآن العزيز ,الذي اا هللا روحا -روحا حية انبضة(.)1
فمــن عظمــة القــرآن وعلــو شــأنه أنــه مبنزلــة الـ ُّـرو ل،بــدان حتيــا بــه القل ـوب واألروا  ,هذذو يْذذلة
لإلنسذذلنْة عذذلء ،وْذذا مل يذذيْا ذذلا الذذرو هذذو ْْ ذ  ،وين وك ذ وشذذرب ،قــال هللا تعــاىل:

{يَنَّ َ ََل تمس َمع الَمذوتَن وََل تمس َذمع الْ َّذم الذد َعلء يَ َذا ولَّذوا ْذ َدبَ َريا ( )37وْذل وَنَذ َ َ َ
ذلدي
َ
ََ
َ م ََ َ َ م
َ ََ م َ
ض َاللَتَ َه َم يَ َن تم َس َم مع يَََّل َْ َا يمذ َيَْ ما َِبَ ََيتَاَل َذ مه َم مْ َسلَ ممو َن} ]النمل.[81-81 :
ال مَع َم ََ َع َا َ

ْعىن «املوعظة» يف اللغة:

املطل السلبع
املوعظة

جاءت لفظة «املوعظة»يف اللُّ ة مبعان ِّ
متعددة ِّ
ومتنوعة نذكر منها ما له صلة مبوضوعنا:
قال ابن فار « )5( :الواو والعهل والظاء كلمة واحدة».
ٍ
ظ َزجر مْق َرتن بَ
تخويف.
وقد عرفها األصفها ( )3بقوله« :الوع م

( )1انظر :ا دي والبيان يف أ اء القرآن.)22/5( ,
( )5معرم مقاييس الل ة ,)639/5( ,مادة« :وع ».
()3هو أبو القاسم احلسهل بـن حممـد بـن املفضـل األصـفها  ,امللقـب ابلراغـب ,تـويف سـنة ( 215هــ) .قـال الـذهيب عنـه:
«كــان مــن أذكيــاء املتكلمــهل» .ومــن مصــنفاته« :املفــردات يف غريــب القــرآن» و «الذريعــة إىل مكــارم الش ـريعة» و
«حماضرات األدابء».
انظر :شذرات الذهب .)383/3( ,سري أعالم النبالء.)151/18( ,
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اخلليل :هو التَّلك م ِبخلَ َ ْمل يَ َرق له ال َقل م  ,والعِّظةُ واملوعظةُ االسم»(.)1
قال ُ
َ
واتَـ َع َ هو :قَبِّ َل املوعظة ,حهل يُذكر اخل وحنوا.
قي من اتَّـ َع به َغ ُريا(.)5
عيد َمن ُو ِّع ب ريا وا َّ
ويُقالَّ :
الس ُ
لش ُّ

ْعىن «املوعظة» امسْل للقرآن:

لءتَ مك َم َْ َو َعظَة َْ َا َبَم مك َم} ]يونس.[27 :
َّلس ََ َد َج َ
قال هللا تعاىلََ { :ي وَيذ َهل الا م
«يع القرآن فيه ما يتع به من قرأا وعرف معناا»(.)3
«واملوعظذذة :القذذرآن؛ ألن الــوع إنــا هــو بقــول أيمــر ابملعــروف ,ويزجــر ويرقــق القلــوب ,ويعــد
ويُوعد ,وهذا صفة الكتاب العزيز»(.)2
واملعىن :د أيها النا قد جـاءكم كتـاب جـامع للحكمـة العمليـة ,الكاشـفة عـن حماسـن األعمـال
ومقاثها ,املرغبة يف ا اسن ,والزاجرة عن املقابح.
قد جاءكم كتـاب جـامع لكـل املـواع أو الوصـاد احلسـنة الـة تُصـلِّح األهـال واألعمـال وتزجـر
عن الفواح  ,وتشفي الصدور من الشكوا وسـوء االعتقـاد ,وهتـدي إىل احلـق واليقـهل والصـرا
املستقيم املوصل إىل سعادة الدنيا وا هرة(.)2

( )1املفردات يف غريب القرآن ,)225 ( ,مادة« :وع ».
( )5انظر :لسان العرب ,)266/7( ,مادة « :وع ».
( )3فتح القدير ,للشوكا (.)223/5
( )2تفسري الثعاليب.)181/5( ,
( )2انظر :تفسري البيضاوي ( ,)512/3التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ,أ.د .وهبه الزحيلي (.)513/6
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ووصف هله املوعظة ِبهنلَ َْ {:ا َبَم مك َم} للتابْه علن يسذاهل وكمل ذل وضذرو ة العذلمل و ذع
يلْهل( ،)1وهل توجد أبلغ من املوعظة الرابنية؟ وأكثر نفاذا منها إىل القلوب؟
والقـرآن يف احلقيقــة موعظــة بلي ــة؛ ألن القائـل هــو هللا جــل جاللــه ,وا هـذ ج يــل عليــه الســالم,
واملستملي حممد  فكيب ال تقع به املوعظة(.)5
ينسهم وجاهم ووتوا ِبلبلغلء والفْحلء مل يدانوا املوعظة القرآنْذة ومل
لو اجتمع م
اخللق كلهم م
كالم من كالم ,وأين موعظةم من موعظة .ويف هذا إبـراز لعظمـة القـرآن,
يقل بوهل يف شَء ,فأين م
ِّ
وعلو شأنه ,وثريريا وفاعليَّته.

والق ذذرآن ك ذذلل ْوعظ ذذة يكْم ذذة محمكم ذذة ،ه ذذَ س ذذْلط القل ذذوب ،ويف الوَذ ذ نفس ذذه ريه ذذل
واستبشل هل ،أمرت بكل هري وتت عن كل شر ,فيرب تلقيها ابلرضا والقبول والتسليم.
فكفــى ابلقــرآن واعظـا ,وكفــى ابلقــرآن زاجــرا ,وكفــى ابلقــرآن هــادد ومــذكرا .قــال تعــاىلَ { :ه ذ َلا

َ
ذلس وهذ ْدى وْو َعظَذذة لَل َ
ذَ} ]آل عمـران .[138 :فــاملنتفعون مبوعظــة القــرآن هــم:
َمتَّقذ َ
بَذَْذذلن للاَّذ َ َ م َ َ َ
م
املتقون ,نسأل هللا تعاىل أن نعلنا منهم.

( )1انظر :التحرير والتنوير.)119/11( ,
( )5انظر :التفسري الكبري ,للرازي (.)12/5
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ْعىن «الشفلء» يف اللغة:

املطل الالْا
شفلء
ال َم

جاءت لفظة «الشفاء» يف اللُّ ة مبعان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له صلة مبوضوعنا:
ـدل علـى اإلشـراف علـى الشـيء.
فقد عرفها ابن فار بقولـه«)1( :الشـهل والفـاء واحلـرف املعتـل ي ُ
يقال أشفي على الشيء إذا أشرف عليه ,مَ
شفلء شفلء لغَلَبَته للمرض ويشفلئه علْه».
ومسمَ ال َم
الس ـ ـ َقم ,واجلم ـ ُـع أش ــفيَةم ,وأَش ــاف مج ــع اجلم ــع.
وال َم
ش ذ ذفلءم :دواء مع ـ م
ـروف ,وه ــو م ــا يُـ ـ ُ م ــن َّ
واستشفى فالن :طلب الشفاء .وأشفيت فالان إذا وهبت له شفاء من الدواء.
وشفاا وأشفاا :طلب له الشفاء(.)5

ْعىن «الشفلء» امسْل للقرآن:

شفلء يف ثالثة ْواضع ْا كتلبه ،وهَ:
لقد مسَّن هللا  القرآ َن العظْم ْ

ذلءتَ مك َم َْ َو َعظَذة َْ َذا َبَم مك َذم َو َشذ َفلء لَ َمذل َيف الْذ مدوَ}
ذلس ََذ َد َج َ
 -1قوله تعـاىلََ { :ي وَيذ َهذل الاَّ م

]يونس.,[27 :
«أي :دواء للقلوب من أمراضها الة هي ُّ
أشد من أمرامل األبدان

( )1معرم مقاييس الل ة ,)619/1( ,مادة « :شفى».
( )5انظر :لسان العرب ,)236/12( ,مادة« :شفى».
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كالشو والنفا واحلسد واحلقد وأمثال ذلو»(.)1
َّ
الص ـادرة عــن االنقيــاد
وال شــو أن «هــذا القــرآن ,شــفاء ملــا يف الصــدور ,مــن أم ـرامل َّ
الش ـهوات َّ
الشبهات ,القادحة يف العلم اليقي »(.)5
للشرع ,وأمرامل ُّ
َّ

َن ْل هو َش َفلء و َمحة لَل َ
َ
َ
َ} ]اإلسراء.[85 :
َم َيْاَ َ
ََ َ م
 -5قوله تعاىلَ { :ونمذاَذ مَْ ما ْ َا الَ مق َرآ َ م َ

«والشفاء حقيقة زوال الداء ,ويستعمل جمازا يف زوال ما هو نقص وضالل وعـائق عـن النفـع مـن
العقائد الباطلة واألعمال الفاسدة واألهال الذميمة تشبيها ب ء السقم ,كقوا عارتة(:)3
ذرت ََ ذ ذ ذ ذ ذ مَدَِّ
ولق ذ ذ ذ ذذد َشذ ذ ذ ذ ذ َفن نفس ذ ذ ذ ذذَ ووبذ ذ ذ ذ ذرو مسذ ذ ذ ذ ذقمهل َْ ذ ذ ذ ذ ذ الفذ ذ ذ ذ ذذوا س :وي ذ ذ ذ ذ ذ َ عاذ ذ ذ ذ ذ َ
واملعىن :أن القرآن كلَّه شفاء ورمحة للمنيمنهل...
ويف ارية دلْ على أن يف القرآن آدت يُستشفى هبا مـن األدواء وا الم َوَرَد تعيينهـا يف األهبـار
الصحيحة فشملتها ا ية بطريقة استعمال املشتَـَرا يف معنييه»(.)2
ُ

( )1رو املعا .)176/11( ,
( )5تفسري السعدي.)356/5( ,
العبسـي .شـاعر مـن فرسـان العـرب يف اجلاهليـة مـن أهـل جنـد .أُُّمـه حبشـية
( )3هو عنلة ابـن ش َّـداد بـن عمـرو بـن معاويـة َ
السواد منها وكان من أحسن العرب شـيمة ومـن أع ِّـزهم نفسـا يوسـب ابحللـم علـى ش َّـدة بطشـه
ا ها زيبة ,سرل إليه َّ
الشـاعر ,وشــهد حــرب داحــس وال ـ اء وعــاش طــويال
وكــان م رمــا اببنــة عمــه عبلــة واجتمــع يف شــبابه ابمــر القــيس َّ
وقتلــه األســد الــرهيص ,وجبــار بــن عمــر الطــائي حنــو. 55( :هــ) ينســب إليــه دي ـوان شــعر .انظــر :معرــم امل ـنيلفهل,
( .)287/5األعالم (.»)569/2
( )2التحرير والتنوير)121/12( ,
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ََ
يا آ ََْاموا مه ْدى َو َش َفلء} ]فصلت.[22 :
 -3قوله تعاىلَ{ :م َ مه َو للَّل َ

ولندع للفخر الرازي رمحه هللا احلديث عن شفاء القرآن ,فقال(:)1
ويضذل ْذا األْذراض اِسذملنْة ،أمـا
«واعلم ون القرآن شفلء ْا األْذراض الرويلنْذة ،وشذفلء ْ
كونــه شــفاء مــن األمـرامل الروحانيــة فظــاهر ,وذلــو ألن األمـرامل الروحانيــة نوعــان :االعتقــادات
الباطلــة ,واألهــال املذمومــة ,أمــا االعتقــادات الباطلــة :فأشــدها فســادا االعتقــادات الفاســدة يف
اإل يات والنبوات ,واملعاد ,والقضاء والقدر .والقرآن كتاب مشتمل على دالئل املذهب احلـق يف
هــذا املطالــب ,وإبطــال املــذاهب الباطلــة فيها...,وأمــا األهــال املذمومــة :فــالقرآن مشــتمل علــى
تفص ــيلها ,وتعري ــب م ــا فيه ــا م ــن املفاس ــد ,واإلرش ــاد إىل األه ــال الفاض ــلة الكامل ــة واألعم ــال
ا مودة....,
وأما كونه شفاء من األمرامل اجلسمانية :ف،ن الت ا بقراءته يدفع كثريا من األمرامل.»....
ويابغذذَ علْاذذل ون نمذ َو َمس ذ َع دائ ذرةَ ََ شذذفلء القذذرآن ْذذا وْ ذراض القلذذوب والافذذوس واِذذوا يَل
األْ ذراض العْ ذرية املْْاذذة كــأمرامل السياســة واالقتصــاد واحليــاة واحلضــارة وغريهــا مــن أم ـرامل
العصــر املعقــدة ,هبــذا املفهــوم الشــامل نــب علينــا أن ننظــر للشــفاء القــرآ  ,وال نقصــرا علــى آالم
الرأ والبطن واجلسد(.)5
م ذذا عظم ذذة الق ذذرآن الك ذذرمي ،وعل ذ مَذو ش ذذأنه ،وعظم ذذة أتثذ ذ هَّ :
أن في ــه الش ــفاء الكام ــل ألم ـرامل
االعتقادات الباطلة ,واألهـال املذمومـة ,واألمـرامل اجلسـدية ,وشـفاتا تـد كـذلو إىل األمـرامل
املعاصرة املزمنة لو أهذ النا بتعاليمه وأدويته النَّافعة فعملوا هبا.

( )1التفسري الكبري.)59/51( ,
( )5انظر :مفاتيح للتعامل مع القرآن( ,

.)32-32
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املطل التلسع
ويسا اَديث

ْعىن «اَديث» يف اللغة:

جاءت لفظة «احلديث» يف اللُّ ة مبعان ِّع َّدة أنهذ منها ما يدل على املقصود:
عرفهــا ابــن فــار بقولــه«)1( :احلــاء والــدال والثــاء أصـ مـل واحــد ,وهذذو كذذو من الشذذَء مل يكذذا.
فقــد َّ
أمر بَـعد أن يَ ُكن ».
يقال حدث م
أحاديث على غري القيا .
ومج ُعه
م
واَديث :اخل قليله وكثرياَ ,
ُ
الر ُجـ ُل الصـاد
ث بـه ,واملم َحذ َّد م
ث :بفـتح الـدال وتشـديدها َّ
واألي مدوثَةم :بوزن األعروبـة مـا يُتح َّـد ُ
الظن(.)5
نقيض القدمي.
م
واَديثُ :
()3
دت َه ا جديدا .
ريت ه ا :أي َو َج ُ
واستحد ُ

ْعىن «ويسا اَديث» امسْل للقرآن:

َيسا ا ََ َد َ
قال هللا تعاىلَّ { :
يث} ]الزمر.[53 :
اَّللم نَذ َّْ َا و َ َ َ َ

«يعّن ويكم اَديث ,وهو القرآن»
فهــذا مــد مــن هللا  لكتابــه القــرآن العظــيم املنـ َّـزل علــى رس ـوله الكــرمي ,أنــه أحســن احلــديث
ُ
وأحسن الكالم على اإلطال .
()2

( )1معرم مقاييس الل ة ,)581/1( ,مادة « :حدث».
( )5انظر :خمتار الصحا  ,)23/1( ,مادة « د ث».
( )3انظر :لسان العرب ,)132-131/5( ,مادة« :حدث».
( )2تفسري السمرقندي (.)172/3
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املاْلذذة ْذذا كذذالِّ هللا ،هذذلا القذذرآن .وإذا كــان هــو األحســن ,علــم أن ألفا ــه
«وويسذذا الكتذ
َّ
أفصــح األلفــاظ ,وأوضــحها ,وأن معانيــه أجــل املعــا ؛ ألنــه أحســن احلــديث يف لفظــه ومعنــاا,
متشابه يف احلسن واالئتالف وعدم االهتالف ,بوجه من الوجوا.
حأ إنه كلما تدبرا املتدبر ,وتفكر فيه املتفكر ,رأل من اتفاقه ,حأ يف معانيه ال امضة ما يبهـر
النا رين ,ونزم أبنه ال يصدر إال من حكيم عليم»(.)1
«ويف هله ارية نكتة ،وهي :أنـه ملـا أهـ عـن هـنيالء املمـدوحهل ,أتـم يسـتمعون القـول فيتبعـون
أحسنه ,كأنه قيل :هل مـن طريـق إىل معرفـة أحسـنه ,حـأ نتصـب بصـفات أول األلبـاب ,وحـأ
نعرف أن من آريرا فهو من أول األلباب؟
َيسا ا ََ َد َ
نص هللا عليه بقولهَّ { :
يث}ا ية»(.)5
قيل :نعم ,أحسنه ما َّ
اَّللم نَذ َّْ َا و َ َ َ َ
«ومسله يدياْل ألن النيب  كان ُ ِّدث به قومه و هم مبا ينزل عليه منه»(.)3

وهله ارية الكرمية تدا دَللة واضحة علن «تفضْ القرآن علن غ ه ْا كذالِّ هللا ،التذو اة
واْلْنْذ  ،وسذذلئر الكتذ  ،وأن السـلب كلَّهــم كــانوا مقـرين بــذلو ,لـيس مــنهم مــن يقــول اجلميــع
كالم هللا فال يفضل القرآن على

( )1تفسري السعدي .)318/2( ,وانظر :التحرير والتنوير.)67/52( ,
()5تفسري السعدي.)312/2( ,
( )3فتح القدير.)228/2( ,
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غريا»(.)1

وافتتــا ا يــة ابســم اجلاللــة { َّ
اَّللم}يــنيذن بتفخــيم أحســن احلــديث املنــزل أبن منزلــه هــو أعظــم

عظيم ,ويفيد االهتصا كذلو ,أي اهتصا تنزيل الكتاب ابهلل تعاىل.
واملعل :هللا تعاىل هو الذي نزل الكتاب ال غـريا وضـعه ,فهـذا كنايـة عـن كونـه وحيـا مـن عنـد هللا
تعاىل ال من وضع البشر.
وَد مسَ القرآن يدياْل يف ْواضع كا ة ْا كتلب هللا تعلَل ،وْاهل:
َي ي َد ٍ
يث بَذ َع َدهم يمذ َيَْامو َن} ]األعراف.[182 :
 -1قوله تعاىلَ { :بَأ َم َ

 -5قول ــه تع ــاىلَ { :ذلَعلَّذ ذ َ ِب َخ ذذع نَذ َفسذ ذ َ َعلَ ذذن آ ََاث َ َه ذذم يَ َن َملَ يذ َيَْامذذوا َ ذ ذ َلا ا ََ ذ َذد َ
يث
َ
م
َ
َ
َ َ
َ
َس ْفل} ]الكهب.[6 :
وَ

ض َح مكو َن َوََل تَذ َب مكو َن} ]النرم.[29 :
 -3قوله تعاىلَ { :وتَ َ

 -2قوله تعاىلَ َ { :ل َر وْا ي َك مَلب َ َلا ا ََ َد َ
يث} ]القلم.)5([22 :
َ ََ َ م م َ َ

وكــون القــرآن العظــيم أحســن احلــديث علــى اإلطــال  ,وأحســن الكتــب املنزلــة مــن كــالم هللا
تعاىل ,من حيث فصاحة ألفا ه ووضـوحها ,وجاللـة معانيـه وكثرهتـا ونفعهـا ,دل ذلـو علـى
عظمته وفخامته وعلو شأنه ورفعته.

( )1كتب ورسائل وفتاول ابن تيميه يف التفسري.)11/17( ,
( )5انظر :التحرير والتنوير.)66/52( ,
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ْعىن «اَكْم» يف اللغة:

املطل األوا
اَكْم

جاءت لفظة «احلكيم» يف اللُّ ة مبعان ِّ
متعد َدة ومتنوعة أنهذ منها ما ُّ
يدل على املقصود:
عرفهــا ابــن فــار بقولــه(« :)1احلــاء والكــاف واملــيم أصـ مـل واحــد ,وهــو املنـ ُـع و َّأول ذلــو
فقــد َّ
احلُكم ,وهو املنع من الظُّلم».
ِّ
كيم.
ويقال ملن سن َ
دقائق الصناعات ويتقنهاَ :ح م
وَد َي َك َم ,أي :صار َح ِّكيما.
كالمهاَ :منَـ َعهُ ِّم َن الفساد.
وي َك َم الشَء ووي َك َمهمُ ,
َ
ِّ
ِّ
من الفساد وأصلحه كما تُصلح ولدا .ومكذ
يُقالَ :حكم اليتيم كما ُحتك ُم و َلدا ,أي :امنَعه َ
ْل ْاعتَه ْا شَء قد َّ
يكمته وويكمتَهم.
مَ
ومسمْ يكمةم َّ
متنع َّ
الدابة من كثري من اجلهل(.)5
الدابة لا املعىن؛ ألتا ُ
السفيه وأحكمتُه ,إذا أهذت على يديهَ ,لا جرير(:)3
«ويُقال حكمت َّ

) (1معرم مقاييس الل ة ,)311 /1( ,مادة« :حكم».
) (5انظر :لسان العرب ,)123 ,121 /15( ,مادة« :حكم».
) (3هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي بن بدر الكليب الريبوعي( ,أبو حزرة) من متيم :أشعر أهل عصرا .ولد ومات
يف اليمامة (111 – 58هـ) .وعاش عمرا كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم – وكان هراء مرا – فلم يثبت أمامه غري
الفرزد واألهطل ,وكان عفيفا ,وهو من أغزل النا شعرا .وقد مجعت« :نقائضه مع الفرزد » يف ريالرية أجزاء,
و«ديوان شعرا» يف جزءين.
«انظر :األعالم .)119 /5( ,معرم املنيلفهل.»)282 /1( ,
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وَب ذ ذ ذ ذ ذ ذّن ياْف ذ ذ ذ ذ ذ ذةَ َ
ويك مم ذ ذ ذ ذ ذ ذوا مس ذ ذ ذ ذ ذ ذفهلءكم
َ
َ

ْعىن «اَكْم» وص ْفل للقرآن:

ذْكم وَن وَغض ذ ذ ذذبَل»
يَر وخ ذ ذ ذ م
ذلف عل ذ ذ ذ م

()1

ف هللا تبل َ وتعلَل كتلبه ِبنه «يكْم» يف َّ
عدة آَيً ,منها:
ص َ
َو َ

ً ال َ
َكتَ َ
لب ا َََ َك َْم} [يونس ,1 :لقمان.]5 :
 -1قوله تعاىل{ :تََل َ آ َََي م
جاء وصب القرآن هنا أبنه {ا َََ َك َْم}و مل على عدة معان ومنها:

أ -احلكـيم مبعــل احملكذذم ِبَذذالا واَذراِّ ،واَذذدود واأليكذذلِّ ,فعيــل مبعـل مفعــل ,قالــه أبــو

َ
مي َك َم َ آ َََيتمهم} [هود.]1 :
عبيدة وغريا .ويشهد له قوله تعاىل{ :كتَلب و َ
ب -احلكــيم مبعــل اَذذلكم ,أي أنــه حــاكم ابحلــالل واحلـرام ,وحــاكم بــهل النــا ابحلــق ,فعيــل
َكتَذذلب َِب ََذ َمق لَذذْح مكم ب ذ َذَ الاَّذ َ َ
َ
ْمذذل
مبعــل فاعــل .ويشــهد لــه قولــه تعــاىلَ { :ووَنَ ذ َذْ َا َْ َع مهذ مذم ال َ َ َ َ َ َ َ
ذلس َ

ا َختَذلَ مفوا َ َْه} [البقرة.]513 :

ج -احلك ــيم مبع ــل احملكذ ذوِّ ْ ذذه ,أي حك ــم هللا في ــه ابلع ــدل واإلحس ــان وإيت ــاء ذي الق ــر ,
وحكم فيه ابلنهي عن الفحشاء واملنكر والب ي ,وحكم فيـه ابجلنـة ملـن أطاعـه وابلنـار ملـن عصـاا,
فهو فعيل مبعل املفعول ,قاله احلسن وغريا.
د -احلكيم ِبعىن احملكم ْا البلط َل كدب ْه وَل اختالف ,قاله

) (1معرم مقاييس الل ة.)311 /1( ,
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مقاتل ,فعل مبعل مفعل .كقول األعشى( )1يذكر قصيدته الة قا ا:
()2
َذ ذ ذ ذذد َلتهذ ذ ذ ذذل لْقذ ذ ذ ذذلا ْذ ذ ذ ذذا ذا َل ذ ذ ذ ذذل
وغريب ذ ذ ذ ذ ذ ذذة أتيت املل ذ ذ ذ ذ ذ ذذوَ يكْم ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
وقد ذكر السعدي رمحه هللا شي ا من إحكام آدت القرآن احلكيم فقال(:)3
«وْذذا ييكلْهذذل :أتــا جــاءت أبجـ ِّـل األلفــاظ وأفصــحها ,وأبينهــا ,الدالــة علــى أجــل املعــا
وأحسنها.
وْا ييكلْهل :أتا حمفو ة من التَّ يري والتَّبديل ,و ِّ
الزددة والنَّقص ,والتَّحريب.
وْ ذذا ييكلْه ذذل :أن مجي ــع مــا فيه ــا م ــن األهبــار الس ــابقة والالحق ــة ,واألمــور ال يبي ــة كلِّه ــا,
مطابقة للواقـع ,مطـابق ـا الواقـع ,الفهـا كتـاب مـن الكتـب اإل يـة ,و ـ خبالفهـا نـيب مـن
األنبياء ,و أيت ولن أيت علم حمسو وال معقول صحيح يناقض ما دلت عليه.
وْا ييكلْهل :أتا ما أمرت بشيء ,إالَّ هو هالص املصلحة ,أو

) (1هــو ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل ,مــن بـ قــيس بــن ريعلبــة الـوائلي( ,أبــو بصــري) املعــروف :أبعشــى قــيس ,مــن شــعراء
الطبقة األوىل يف اجلاهلية ,وأحد أصحاب املعلقات .كان كثري الوفود على امللوا من العرب والفر  ,غزيـر الشـعر ,عـاش
عمــرا طــويال وأدرا اإلســالم و يســلم .ولقــب ابألعشــى لضــعب بصــرا .وعمــي يف أواهــر عمــرا .مولــدا ووفاتــه يف قريــة
(منفوحــة) ابليمامــة  -قــرب مدينــة (الــردمل)  -وفيهــا دارا ,وهبــا قـ ا .تــويف ســنة (7ه ــ)« .انظــر :األعــالم.)321/7( ,
معرم املنيلفهل.»)929 /3( ,
) (5انظر :تفسري الب وي ( ,)321/5تفسري القرطيب (.)582/8
) (3تفسري السعدي.)111 /2( ,
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راجحهــا .وال تــت عــن شــيء ,إال وهــو هــالص املفســدة ,أو راجحهــا .وكثــريا مــا نمــع بــهل
األمر ابلشيء ,مع ذكر حكمته وفائدته ,والنهي عن الشيء ,مع ذكر مضرته.
وْا ييكلْهل :أتا مجعت بـهل اللغيـب واللهيـب ,والـوع البليـغ ,الـذي تعتـدل بـه النفـو
اخلرية ,وحتتكم ,فتعمل ابحلزم.
وْذذا ييكلْهذذل :أنــو جتــد آدهتــا املتكــررة ,كالقصــص ,واألحكــام وحنوهــا ,قــد اتفقــت كلهــا
وتواطأت ,فليس فيها تناقض ,وال اهتالف».
و َّ
أو للباطــل أن يــدهل علــى هــذا الكتــاب احلكــيم ,وهــو تنزيــل مــن حكــيم محيــد ,واَكم ذةم
ظلهرة يف بالئه ،وتوجْهه ،وطريقة نْوله ،ويف عالجه للقل البشري ْا وَْر طريق(.)1
 -5قوله تعاىل{ :يس * والَ مقرآ َ
َن ا َََ َك َْم} [يس.]5-1 :
َ َ

قسم من هللا تعاىل ابلقرآن احلكيم ,وقد وصفه ابحلكمة ,وهي:
فهذا م
وضع كل شيء يف موضعه الالئق به.
قسم به  -وهو القرآن احلكيم  -وبهل املقسم عليه  -وهو رسالة الرسول 
وَل َيفن ْل بَ املم َ
مــن االتصــال ,وأنــه لــو يكــن لرســالته دليــل وال شــاهد إال هــذا القــرآن احلكــيم ,لكفــى بــه دلــيال
وشاهدا على هذا الرسالة النبوية الكر ة(.)5
والقرآن اَكْم َيلط مك َّ ويد ِبل يالسبه وييثر ْه كلئاْل ْا كلن ،وهلا ْا ْقتضذْلً
يكْمل.
ون يكون
ْ

) (1انظر :يف الل القرآن.)3157 /2( ,
) (5انظر :تفسري السعدي.)557 /2( ,
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والقـرآن احلكــيم يــريب أيضــا ثكمــة ,وفــق مــنهج عقلــي ونفســي مســتقيم ,مــنهج يوجــه طاقــات
البشر إىل الوجه الصا القومي ,ويقرر للحياة كـذلو نظامـا يسـمح بكـل نشـا بشـري يف حـدود
ذلو املنهج احلكيم(.)1
وسذذواء جذذلء وصذذف القذذرآن العظذذْم ِبنذذه «يكذذْم» ألنــه حمكــم ابحلــالل واحل ـرام واحلــدود
واألحكــام ,أو وصــب بــذلو؛ ألنــه حــاكم ابحلــالل واحلـرام وحــاكم بــهل النــا ابحلــق ,أو وصــب
بذلو؛ ألنه حمكوم فيه ,قد حكم هللا تعاىل فيه ابلعدل واإلحسان وإيتـاء ذي القـر  ,وحكـم فيـه
ابلنهي عن الفحشاء واملنكر والب ي ,وحكـم فيـه ابجلنـة ملـن أطاعـه وابلنـار ملـن عصـاا ,أو وصـب
بــذلو؛ ألنــه حمكــم مــن الباطــل فــال كــذب فيــه وال اهــتالف؛ فقــد دل ذلــو مجيعــه علــى عظمــة
القرآن وفخامته ,وعلو شأنه ورفعته.
****

ْعىن «العْيْ» يف اللغة:

املطل الالر
العْيْ

جاءت لفظة «العزيز» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما يد ُّل على املقصود وهي:
ِّ
َ َ
وعـزازة ابلفـتح فهـو َعزي مـز ,أي:
العْ ضد اللا  ،يقال َ :عَّز يعز عزا  -بكسـر العـهل فيهمـاَ ,
قوي بعد ِّذلة(.)5

) (1انظر :يف الل القرآن.)5928 /2( ,
) (5انظر :خمتار الصحا  ,)181 /1( ,مادة« :ع ز ز».
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القوة و ِّ
والعذْ َ
الشـ َّدة وال لبـةَ ,
َ
والعذ َّْة :الرفعـة واالمتنـاع .و جذ عْيذْ :منيـع
والعْ يف األص َّ :
ال ي لب وال يقهر(.)1
أرمل عز ماز أي :صلبةم.
َّ
والعْةم :حالة مانعة لإلنسان من أن يُ لب ,من قو م :م
وعزا يف كذاَ :غلَبَهُ.
بَّ ,
ويُقالَّ :
عز َّ
علي كذاَ :
ص ُع َ
اخلَطَ َ
قال تعاىلَ { :و َع ََّْر َيف َ
لب}[  .]53 :أي :غلب (.)5

ْعىن «العْيْ» وص ْفل للقرآن:

قال هللا تعاىل يف وصب القرآنَ { :ويَنَّهم لَ َكتَلب َع َْيْ}[فصلت .]21 :أي« :يصعب مناله

ووجود مثله»(.)3
والعْيذذْ :النَّفــيس ,وأصــله مـن العــزة وهــي املنعــة؛ ألن الشــيء النفــيس يــدافع عنــه و مــى عــن
النبذ ,ومثل ذلو يكون عزيزا ,والعزيز أيضا :الذي يَ لِّب وال يُ لَب ,وكذلو حرج القرآن(.)2
ـحة معانيــه ممتن ــع الطَّعــن في ــه ,واإلزراء عليــه وه ــو
«ووصــب تعــاىل الكت ــاب ابلعـ َّـزة؛ ألن ــه بصـ َّ
حمفوظ من هللا تعاىل»(.)2
* و لع وَواا املفسريا يف وصف القرآن ِبنه { َع َْيْ} ْل يلَ(:)7

منيع من الشيطان ال ند إليه سبيال .وال يستطيع أن ي ريا أو يزيد
 -1م

) (1انظر :لسان العرب ,)372 – 372 /2( ,مادة« :عزز».
) (5انظر :املفردات يف غريب القرآن ,)336 – 332 ( ,مادة« :عز».
) (3املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
) (2انظر :التحرير والتنوير.)71 /52( ,
) (2تفسري ابن عطية.)19 /2( ,
) (6انظر :تفسري القرطيب ( ,)367 /12زاد املسري (.)565 /7
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فيه أو ينقص منه.
 -5كرمي على هللا ,وعزيز على هللا ,وعزيز من عند هللا ,فينب ي أن يعز ونل وأال يل ى فيه.
منيع من الباطل ,ومن كل من أرادا بتحريب أو سوء.
 -3عدمي النظري ,م
 -2تنع على النا أن يقولوا مثله ,فهو غالب وقاهر.
 -2غري خملو .
واملتأمل يف هذا األقوال ندها مجيعا تنطبق على «العزيز» وصـفا للقـرآن ,وهـي مـن اهـتالف
التنوع ال التضاد ,تدل على عظمة القرآن وعزته ,وعلو شأنه ورفعته.
فنحمد هللا العزيز ,الذي أنزل كتااب عزيزا[ :فصلت ,]21 :علـى نـيب عزيـز[ :التوبـة.]158 :
ألمة عزيزة[ :املنافقون.)1(]8 :
****

) (1انظر :التفسري الكبري ,للرازي (.)17 /5
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ْعىن «الكرمي» يف اللغة:

املطل الاللث
الكرمي

جاءت لفظة «الكرمي» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا:
()1
ف
عرفها ابن فـار بقولـه « :الكـاف والـراء واملـيم أص مـل صـحيح لـه ابابن :أجـدمها َشـَر م
فقد َّ
شرف يف ُهلُق من األهال .
يف الشيء يف نفسه أو ُ
يقال :رجل كرمي ,وفر كـرمي ,ونبـات كـرمي ,ووكذرِّ الرجذ  ,إذا أتـى أبوالد كـرام ,واسذتكرِّ:
السحلب :أتى ابل يث ,وأرمل مكرمة للنبات ,إذا كانت جيدة النبات.
اختذ علقما كر ا ,وَك مرِّ َّ
الص ـفح عــن ذنــب املــذنب ,قــال عبــد هللا بــن مســلم بــن قُتيبــة(:)5
والك ذرِّ يف اخللذذق :يقــال هــو َّ
الصفو عن ذُنوب عبادا املنيمنهل».
الصفو  ,وهللا تعاىل هو الكرمي َّ
الكرميَّ :
والك ذذرمي :مــن أ ــاء هللا احلس ــل ,وهــو اجل ـواد املعطــي الــذي ال ينف ـ ُـد عطــاتا ,وه ذذو الك ذذرمي
ُ
الشَرف والفضائل.
املمطلَق ,والكرمي اجلامع ألنواع َّ
قال « :الكرمي ،ابا الكرمي ،ابا الكرمي ،ابا الكرمي ،يوسف با يعقوب با يسحلق با
يبراهْم»(.)1

) (1معرم مقاييس الل ة ,)221 /5( ,مادة« :كرم».
) (5هو عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ,النحوي ,الل وي ,له مصنفات مفيدة مثل« :املعارف» ,و«أدب
الكاتب» ,و«مشكل القرآن» تويف سنة (576هـ).
«انظر :البداية والنهاية.»)25 /11( ,

) (3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التفسري ,ابب :قوله تعاىل{ :ويمتَم نَ َعمتَهم َعلََْ َ و َعلَن آ َ
وب َك َمل وََسََّهل
َا يَذ َع مق َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْم َويَ َس َحل َق } [يوسب.)2688 ( ,)1222 /3( ,]6 :
َعلَن وَبَذ َويَ َ ْ َا ََذ َب م يبَذ َراه َ
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ومسَ يوسف علْه السالِّ ِبلكرمي ألنه اجتمع له شرف النبوة ,والعلم ,واجلمال ,والعفة,
وكرم األهال  ,والعدل ,ورائسة الدنيا والدين .فهو نيب ابن نيب ابن نيب ابن نيب ,رابع أربعة يف
النبوة(. )1

ْعىن « الكرمي » وص ْفل للقرآن:

َ
َ َ َ
سم لَّ َو
قال هللا تعاىل يف وصب القرآنَ { :ال ومََس مم ِبََواَ َع الا مجوِّ ( )01وينَّهم لََق َ

تَذ َعلَ ممو َن َع َظْم ( )07ينَّهم لَمق َرآن َك َرمي} [ الواقعة.[77-72 :

«والكرمي :اسم جامع ملا ُ مد ,وذلو أن فيه البيان وا دل واحلكمة ,وهو ُم َعظَّم عند هللا
عز وجل» (. )5
()3
« هلا وصف للقرآن مَ
ِبلر عة علن ْع الكت ي ْقل ،ال يستطيع املخالب طعنا فيه»
كرمه كذلو أن يكون
 .فقد كرمه هللا تعاىلَّ ,
السابقة ,و َّ
وعزا ,ورفع قدرا على مجيع الكتب َّ
سحرا أو كهانة أو كذاب(. )2
وْا تكرمي هللا تعلَل للقرآن :أنه أقسم ابلنُّروم ومواقعها ,أي :مساقطها يف م ارهبا ,وما
ُ دث هللا تعاىل يف تلو األوقات ,من احلوادث َّ
الدالة على عظمته ,وك دئه ,وتوحيدا.
َّ
سم لَّ َو تَذ َعلَ ممو َن َع َظْم} ويف الكالم تقدمي
قس َم به فقال{ :وينَّهم لََق َ
مث عظم هلا املم َ
وثهري ,تقديرا :وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه.

( )1انظر :النهاية يف غريب احلديث واألرير ,)167-166/2 ( ,مادة(( :كرم)).
لسان العرب ,)211/15( ,مادة(( :كرم)).
( )5زاد املسري.)121/8( ,
( )3التحرير والتنوير.)312/57( ,
( )2انظر :فتح القدير.)161/2( ,
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ووْل املمقسم علْه هو يثبلً القرآن ،وأنه حق ال ريب فيه ,وال شو يعليه .وأنه كرمي أي:
َّ
()1
كثري اخلري ,غزير العلم ,فكل هري وعلم فإنا يستفاد من كتاب هللا تعاىل ويستنب منه .
واملعىن« :أقسم مبواقع النُّروم ,إن هذا القرآن قرآ من كرمي ,ليس بسحر وال كهانة ,وليس مبفلل,
بل هو قرآن كرمي حممود ,جعله هللا تعاىل معرزة لنبيه  , وهو كرمي على املنيمنهل؛ ألنه كالم
السماء؛ ألنه تنزيل رهبم ووحيُه.
رهبم ,وشفاء صدورهم؛ كرمي على أهل َّ
وقيلَ { :ك َرمي} أي غري خملو  .وقيلَ { :ك َرمي} ملا فيه من كرمي األهال ومعال

األمور .وقيل :ألنه يكرم حافظه ,ويعظم قارئه» (.)5
وفيما تقدم ذكرا من وصب القرآن أبنه «كرمي» تتبهل عظمته وفخامته ,وعلو شأنه ومنزلته
عند هللا تعاىل ,حيث كرمه ,وعزا ,ورفع قدرا على مجيع الكتب السابقة.
ملو كرمي ,على نيب كرمي ,ألجل أمة كر ة,
فاحلمد هلل الكرمي ,الذي أنزل كتااب كر ا ,نزل به م
متسكوا به انلوا ريوااب كر ا.
فإذا اتَّبعوا و َّ

()1
ٍَ
قال هللا تعاىلَّ { :يمنَل تم َ
َج ٍر
وخ َش ََ َّ
الر َمحَ َا َِبلَغََْ َ َذبَ َم
ال م َْ َا اتَّذبَ َع ال مَل َك َر َ
ش َرهم َِبَغَف َرة وو َ

َك َر ٍمي} [ يس.[11 :

()2

( )1انظر :تفسري السعدي ( ,)168/2زاد املسري (.)121/8
( )5تفسري القرطيب.)516/17( ,
( )3واملراد ابلذكر هنا :القرآن.
( )2انظر :التفسري الكبري.)17/5( ,
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ْعىن «اجملْد» يف اللغة:

املطل الرابع
اجملْد

جاءت لفظة «اجمليد» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا:
()1
أصل صحيح يدا علن بلوغ الاهلية,
فقد َّ
عرفها ابن فار بقوله« :امليم واجليم والدال م
وال يكون إال يف حممود».
ِّ
َ
اإلبل إذا حصلت يف
واجمل مدَّ :
السعةُ يف الكرم واجلالل .ووص م املَجد من قو مَ :جمَ َدت ُ
()5
مرعى كثري واسع .
الشرف.
الكرم و َّ
واجمل مد :املروءةُ و َّ
السخاءُ .واملَج مدُ :
وقيل :اجملد األهذ من َّ
الشرف و ُّ
السنيدد ما يكفي .يُقال :رجل شريب ماج مد ,له آابءم
ِّ
الشرف.
متقدمون يف َّ
ووَده وََّ َده كالمها :عظَّمه وأريل عليه.
وَد وصف هللا تعلَل القرآن ِبجمللدة يف قوله{ :بَ َ مه َو َمذ َرآن َََّْد} [ال وج.[51:

يتضمن من املكارم ُّ
الدنيوية واألُهروية.
صفه بذلو؛ لكثرة ما َّ
َو َ
السمح .ورجل ماجد وجميد :إذا كان كر ا معطاء(.)3
وامللج مد :احلسن اخللق َّ

( )1معرم مقاييس الل ة ,)299/5( ,مادة« :جمد».
( )5انظر :املفردات يف غريب القرآن ,)266 ( ,مادة« :جمد».
( )3انظر :لسان العرب ,)396-392/3( ,مادة« :جمد».
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ْعىن «اجملْد» وصفل للقرآن:

وصف هللا تعلَل القرآن ِبنه «َْد» يف ْوضعَ ْا كتلبه الكرمي ،ومهل:

 -1قوله تعاىل{ :ب هو َمذرآن َََّْد (َ )11يف لَو ٍ ََّحم مف ٍ
وظ} [ال وج.[55 -51:
َ
َ َ مَ َ
واملعىن :إن «هذا القرآن الذي َّ
كذبوا به شريب الرتبة يف نظمه وأسلوبه حأ بلغ حد
اإلعراز ,متناا يف الشرف والكرم وال كة ,وليس هو كما يقولون :إنه شعر وكهانة وسحر .وإنا
هو كالم هللا املصون عن الت يري والتحريب ,املكتوب يف اللو ا فوظ» (. )1
و لع وَواا املفسريا يف وصف القرآن ِبنه { َََّْد} ْل يلَ:

أ -هو كتاب شريب ,أشرف من كل كتاب ,عال الطَّبقة فيما بهل الكتب اإل ية يف النظم
واملعل (.)5
ب -وسيع املعا عظيمها ,كثري الوجوا ,كثري ال كات ,جزيل امل َّات واسع األوصاف
وعظيمها (.)3
الشرف والكرم وال كة ,لكونه بياان ملا شرعه هللا لعبادا من أحكام الدين
جـُ -متناا يف َّ
والدنيا ,وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر (.)2

( )1التفسري املنري.)222/12( ,
( )5انظر :تفسري أيب السعود ( ,)139/9تفسري السمرقندي ( ,)222/3تفسري القا ي (.)316/6
( )3انظر :تفسري ابن كثري ( ,)297/2تفسري السعدي (.)398 ,79/2
( )2انظر :تفسري الب وي ( ,)275/2فتح القدير (.)212/2
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و ِّ
املتأم ُل يف هذا األقوال ندها مجيعا تنطبع على «اجمليد» وصفا للقرآن ,وهي من اهتالف
التنوع ال التضاد ,وهللا أعلم.
فال غرابة أن يُوصب القرآن اجمليد هبذا الوصب؛ ألنه كالم هللا تعاىل اجمليد ,ومما يدل على
جمد القرآن أن هللا جل شأنه ,صانه وحفظه من كيد الكائدين وعبث العابثهل ,واحلاقدين على
اإلسالم واملسلمهل ,وحفظه من الزددة والنقصان ,ومن الت يري والتبديلَّ { :يَ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر

َّ
ويَ لَهم َََل َظمو َن} [احلرر.[9:

 -1ومما ُّ
يدل أيضا على جمد القرآن :ون هللا تعلَل وَسم به ووصفه ِبجملد يف قوله تعاىل:

آن املَ َج َ
{ق والَ مقر َ
ْد} [ .[1:
َ

«و َّأما كمال جمدا الذي دلت عليه صي ة املبال ة بوصب جميد ,فذلو أبنه يفو أفضل ما
أبل ه هللا للنا من أنواع الكالم الدال على مراد هللا تعاىل ,إذ أوجد ألفا ه وتراكيبه وصورة
نظمه بقدرته دون واسطة ,فإن أكثر الكالم الدال على مراد هللا تعاىل أوجدا الرسل واألنبياء
املتكلمون به يع ون بكالمهم عما يلقى إليهم من الوحي» (.)1
ومنَـَّزمل من عند هللا تعاىل ,فاإل ان به واجب ,والعمل أبحكامه وتشريعاته
وألن القرآن جمي مدُ ,
ونظامه متعهل والزم والبد منه (.)5
الشرف والكرم وال كة ,وسيع
وفيما تقدم ذكرا من وصب القرآن أبنه «جميد» متناا يف َّ
املعا عظيمها ,قد صانه هللا تعاىل وحفظه من كيد الكائدين وعبث العابثهل ,دل ذلو بوضو
وجالء على عظمته ورفعتهِّ ,
وعلو شأنه ومنزلته.

( )1التحرير والتنوير.)531/56( ,
( )5انظر :ا دي والبيان يف أ اء القرآن (.)23-21/5
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ْعىن «العظْم» يف اللغة:

املطل اخللْس
العظْم

جاءت لفظة «العظيم» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما يدل على املقصود:
عرفها ابن فار بقوله« )1( :العهل والظاء وامليم أصل واح مد صحيح ُّ
يدل على ك وقُـ َّوة
فقد َّ
م
ظم ,معروف ,وهو ُِّ ي بذلو لُِّق َّوته َّ
وشدته».
 ...ومن الباب َ
الع ُ
وعظُم ,كص ُر ,عظما وعظَامة ,فهو عظيم وعظام ,وعظَّمه تَ ِّ
فخ َمه ,وَك َّ ا
عظيما وأَعظَ َمهَّ :
َ َ
َ م ُ م َ َ
(.)5
الزهو .والعظَمةُ والعظَموتِّ :
الكبـُر.
َ
والعظَمة :التَّعظم والنَّخوة و َّ ُ َ َ َ ُ
ِّ
هالف الص َر .ووعظَ َمه واستَعظَ َمه :رآا َعظيما.
والعظَ مم:
ُ
وعظمات ال َق ِّوم :ساد ُهتم وذَ ُوو َشَرفهم (.)3
بريل.
ُ
والتعظْم :التَّ ُ
()2
مثل وقَّرتُهُ تَوقريا وفَ َّخمتُهُ» .
«وأعظمته ,ابأللبَ ,
وعظَّمتمهم تَ ْ
عظْملُ ،

ْعىن «العظْم» وص ْفل للقرآن:

لَ َس َبذ ْعل َْ َا
لقد َّنوا هللا تبارا وتعاىل بعظمة القرآن فقالَ { :ولََق َد َآتَذ َْذاَ َ

) (1معرم مقاييس الل ة ,)582/5( ,مادة «عظم».
) (5انظر :القامو ا ي  ,)1271 ( ,مادة« :العظم».
) (3انظر :لسان العرب ,)211 ,219 /15( ,مادة« :عظم».
) (2املصبا املنري ,للفيومي (  ,)516مادة« :عظم».
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َ
َّن َعْذاَذْ َ يَ ََل ْل ْتذ َ
اجل َْ َاذ مه َم} ]احلرر:
َ َ َ
ْم (ََ )30ل سَمد َّ َ َ
َّعاَل بَه وَ َزَو ْ
ال ََماَ َلر َوالَ مق َرَآ َن ال ََعظ َ
.[88-87
يقول تعاىل لنبيه  :كما آتيناا القرآن العظيم ,فال تنظرن إىل الدنيا وزينتها ,وما متعنا به
أهلها ,است ن مبا آاتا هللا من القرآن العظيم ,عما هم فيه من املتاع والزهرة الفانية.
الصحيح« :لْس ْاَّل ْا مل يتغا
«وقد ذهب ابن عيينة ( )1إىل تفسري احلديث َّ
ِبلقرآن»( ,)5إىل أنه يست به عما عداا ,وهو تفسري صحيح ,ولكن ليس هو املقصود من
احلديث»(.)3
«وأُورير فعل {آتْالَ} دون (أوحينا) أو (أنزلنا)؛ ألن اإلعطاء أ هر يف اإلكرام

واملنة»(.)2
«فكأنه قال :ولقد آتيناا عظيما هطريا فال تنظر إىل غري ذلو من أمور ُّ
الدنيا»(.)2

) (1هو اإلمام سفيان بن عيينة بن أيب عمران ,موىل ب هالل( ,أبو حممد) ,ولد سنة (117هـ)ابلكوفة ,وكان ريقة,
ريبتا ,كثري احلديثُ ,حرةُ ,حمدث احلراز يف زمانه يف مكة ,حأ قال فيه الشافعي« :لوال مالو وسفيان لذهب علم
احلراز» .سكن مكة وتويف هبا عام (198هـ) ,وعمرا )91( :سنة.
«انظر :الطبقات الك ل ,البن سعد ( .)297/2األعالم.)112/3( ,

َ
اج َه مروا بَ َه} [امللو:
) (5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التوحيد ,ابب :قول هللا تعاىلَ { :ووَسروا ََذ َولَ مك َم وَ َو َ

.)7257 ( ,)5321/2( ,[13
) (3تفسري ابن كثري.)222 ,223/2( ,
) (2التحرير والتنوير.)63/13( ,
) (2تفسري ابن عطية.)373/3( ,
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َ
العظمن ،الَ ك نعمة وين عظم
للقرآن هو الامعمةم م
ون تستغّن به (.)1

ْعىن «البش » يف اللغة:

هَ يلْهل يق ة ضئْلة ،علْ

املطل السلدس
البش والاَّلير

جاءت لفظة «البشري» يف اللُّ ة مبعان َّ
عدة أنهذ منها ما له صلة مبوضوعنا وهي:
أصل واحد :وهو ظهو الشَء ْع يسا و لا.
الباء والشهل والراء م
بشرت فالان أبشرا تبشريا ,وذلو يكون ابخلري ,ويقال:
سن الوجه .ويقالَّ :
والبش  :احل ُ
شراً :الرد الة ِّ
تبشر ابل يث( .)5والبَش م :املبشر,
أبشرت األرمل إذا أهرجت نباهتا .واملمبَ َم

قال تعاىلَ { :ذلَ َّمل وَ َن جلء الَب َش وَلَ َقلهم َعلَن و َج َه َه َل تَ َّد ب َ
ْ ْا} ]يوسب.[96 :
َ َ
َ
ََ َ م
والبشر :الطَّالقة .يُقال :بشرته فأبشر واستبشر وتَـبَ َّشر وبشر :فر  .قال تعاىل:
م

لستَذ َب َش مروا بَبَذ َْ َع مك مم الَّ َلي َِبيَذ َعتم َم بَ َه} ]التوبة .[111 :وبشر فال من بوجه حسن أي:
{َ َ
لقي .
ابلشر إذا كانت مقيَّدة,
شل ةم املمطلقةم َل تكون يَلَّ ِبخل  ،وإنا تكون َّ
والب َ

) (1انظر :الكشاف ,للزخمشري ( ,)229/5تفسري الثعاليب.)311/5( ,
) (5انظر :معرم مقاييس الل ة ,)135/1( ,مادة« :بشر».
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كقوله تعاىل { :بشرهم بعلاب ولْم} ]التوبة[32 :
يقال :بشرته مبولود فأبشر إبشارا أي :سر .وتبلشر القوِّ أي :بشر بعضهم بعضا(.)1
ْعىن «الالير» يف اللغة:
جاءت لفظة «النَّذير» كذلو يف اللُّ ة مبعان ِّ
متنوعة أنهذ منها ما يدل على املقصود وهي:
النون والذال والراء كلمة تدا علن ختويف وو ختوف ,ومنه اإلنذار :اإلبالغ ,وال يكاد
يكون إال يف التخويب ,والاَّلير :املنذر ,واجلمع النَّذر(.)5
ُ
«ووص م اْلنلا  :اإلعالم ,يقال :أنذرته أنذرا إنذارا ,إذا أعلمته ,فأان منذر ونذير :أي معلم
وخموف وحمذر .ونذرت به ,إذا علمت» (.)3
الرميَّة.
النذير صوت القو ؛ ألنه ينذر َّ
قال أبو حنيفة رمحه هللاُ :
أنذرت القوم سري ِّ
العدو إليهم فنذروا ,أي:
بعضهم بعضا .ويقال:
وتالذ القوِّ :أنذر ُ
ُ
أعلمتهم ذلو فعلموا وحترزوا.
بعضهم بعضا شرا خموفا.
القوم ُ
والتَّالذم  :أن ينذر ُ
العرَين» ( )2قال أبو طالب:
ْا وْالا العرب يف اْلنلا « :وَ الاَّلير م

) (1انظر :لسان العرب ( ,)65 -61/2مادة« :بشر».
) (5انظر :معرم مقاييس الل ة ,)223/5( ,مادة« :نذر».
) (3النهاية يف غريب احلديث واألرير ,389/2( ,مادة« :نذر».
) (2جزء من حديث .رواا البخاري مرفوعا يف صحيحه ,كتاب الرقا  ,ابب :االنتهاء عن املعاصي,)5132/2( ,
(  .)6285ورواا مسلم مرفوعا يف صحيحه ,كتاب الفضائل ,ابب شفقته  على أمتهن ومبال ته يف حتذيرهم مما
يضرهم.)5583 ( ,)1788/2( ,
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إنا قالوا أان النذير العردن؛ ألن الرجل إذا رأل ال ارة قد فر تهم وأراد إنذار قومه جترد من
رييابه ,وأشار هبا ليعلم أن قد فر تهم ال ارة (.)1

ْعىن «البش والالير» وص ْفل للقرآن:

َ
ْلَ َ آ َََيتمهم َمذ َرآ ََْ َع َربًَّْل لََق َوٍِّ يَذ َعلَ ممو َن
قال هللا تعاىل يف وصب القرآن العظيم{ :كتَلب م َم

( )1بَ َش ْا َونَ َل ْيرا} ]فصلت .[2-3 :فهذا وصب للقرآن العظيم أنه :يبشر من آمن ابجلنة,
وينذر من كفر ابلنار(.)5
وقيل« :بشريا للمطيعهل ابلثواب ,ونذيرا للمررمهل ابلعقاب»(.)3

ونليرا} يدا علن ون اَليتْلٍ يَل هم ْل ْه ْا التبش
وكون القرآن {بش ْا ْ
واْلنلا ْا وهم املهملً ،وهذا يوجب أن يتلقى ابلقبول واإلذعان واإل ان به والعمل به ,فإن
سعي اإلنسان إىل معرفة ما يوصله إىل الثواب الدائم أو العقاب الدائم من أهم املهمات(.)2
و« ُشبه القرآن ابلبشري فيما اشتمل عليه من ا دت املبشرة للمنيمنهل الصاحلهل ,وابلنذير
فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل املعاصي ,فالكالم تشبيه بليغ.
نليرا} ا ي فاعل ,ألنه لو أريد ذلو لقيل:
وليس{ :بش ْا} أو { ْ

) (1انظر :لسان العرب ( ,)515 -511/2مادة« :نذر».
) (5انظر :تفسري ابن عطية7.)2/2( ,
) (3التفسري الكبري.)85/57( ,
) (2انظر :املصدر نفسه( ,)82/57تفسري السعدي (.)722/1
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نليرا} من قبيل حمسن الطبا »(.)1
مبشرا ومنذرا ,واجلمع بهل{بش ْا} و { ْ
وهباتهل ِّ
الصفتهل وقعت املشاركة بهل القرآن العظيم وبهل األنبياء .قال هللا تعاىل يف صفة

َ
ث َّ
يا} ]البقرة.[513 :
َ مْبَ َم
الرسلَ { :ذبَذ َع َ
اَّللم الاَّبََْم َ
يا َومْ َال َ َ
ش َر َ

لَ َش َ
ش ْرا َونَ َل ْيرا} ]الفتح:
وقال يف صفة إمام املرسلهل حممد { :يَ ََّ وَ َ َسلَاَ َ
له ْدا َومْبَ َم
 .[8أي :مبشرا ابجلنة ملن أطاعه ,ومنذرا ابلنار ملن عصاا(.)5
السللْ ،ا و كلن َّ
الرتبْة الاَّلجحة ،والتَّبشري من
وَل َّش ون التَّعْيْ اْلَيليب ،والتَّعْيْ َّ
أول درجات التعزيز اإلنايب ,كما أن اإلنذار من أول درجات التعزيز السليب.
رب العاملهل ,مريب اخللق برمحته وحكمته ,فقد أنزل إليهم يف كتابه
وألن هللا عز وجل هو ُّ
العظيم كال التعزيزين ,فكان القرآن الكرمي بشرل ملن اتَّبع تعاليمه ,وإنذارا وختويفا ملن هالفها و
َ
ص َد َ ََ َي َرٍ َْ َاهم لَتمذ َا َل َ بَ َه}
يعمل هبا .قال هللا تعاىل{ :كتَلب ومنَ َْ َا يَلََْ َ َ َال يَ مك َا َيف َ

]األعراف.[5 :

َ َ
ش َر
َسل َش َدي ْدا َْ َا لَ مدنَهم َويمذبَ َم
وقال عن َّ
مهمة هذا الكتاب العظيم{ :لْمذ َال َ َِب ْ

الَّ َليا يذعملمو َن َّ َ
لَ َ
لً و َّ
ساْل} ]الكهب.[5 :
َن َم َم و َ
الْ َ
َ ََ َ
َج ْرا َي َ

) (1التحرير والتنوير.)9/52( ,
) (5انظر :املصدر السابق.)16/5( ,

َ
َ
ال مَم َيْاَ َ
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َوة أتث القرآن العظْم ،و لعلَّْته ،وعظمته ،يف َّ
الرتغْ
وتتجلَّن َّ
من آمن به وعمل صاحلا ابجلنة ,وأنذر من كفر وعصى ابلنار.
فاملوفَّ ُق هو الذي يستحضر كال األمرين ,وهو يقرأ ويتدبَّر؛ ليفيد من اإلنذار فيبتعد عن
املهالو واملعاطب ,وليُ َسَّر ويستبشر ابلبشارة فيزداد يف فعل اخلري(.)1
َّ
والرتهْ  :حهل بشر

املطل السلبع
َل ُتْه البلط ْا بَ يديه وَل ْا خلفه
ْعىن «البلط » يف اللغة:

جاءت لفظة «الباطل» يف اللُّ ة مبعان ِّ
متعددة ِّ
ومتنوعة نذكر منها ما له صلة مبوضوعنا:
()5
أصل واحد ,وهو ذهلب الشَء وَلَّة
فقد َّ
عرفها ابن فار بقوله« :الباء والطاء والالم م
مْكاه ولمباه».
وهسرا ,فهو ابطل ,وأبطله هو.
وبطل الشيء يبطل بطال وبطوال وبطالان :ذهب ضياعا ُ
ويقال :ذهب َد ُمه بُطال أي :هدرا.

) (1انظر :يعلمهم الكتاب ,مد الشعال ( .)51
) (5معرم مقاييس الل ة ,)132/1( ,مادة« :بطل».
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والبلط  :نقيض ِّ
احلق ,واجلمع أابطيل ,على غري القيا  ,كأنه مجع إبطال أو إبطيل؛ هذا
مذهب سيبويه(.)1
السحرة.
والبطلةَّ :
والتبط  :فعل البطالة ,وهو اتباع اللهو واجلهالة(.)5
« مَ
ومسمَ َّ
الشْطلن البلط ؛ ألنه ال حقيقة ألفعاله ,وكل شيء منه فال مرجوع له ,وال معول
عليه .والبطل الشراع»(.)3
ْعىن «َل ُتْه البلط ْا بَ يديه وَل ْا خلفه» وص ْفل للقرآن.
ََ َ
لط َْ َا بَذ َ َ
َ
قال هللا تبارا وتعاىل يف وصب من أوصاف القرآن العظيم أنهَ{ :ل ََُتْه الَبَ م

يَ َديَ َه َوََل َْ َا َخل ََف َه} ]فصلت.[25 :
الرازي رمحه هللا ِّع َّدة وجوا يف معل ا ية ,ومجيعها ينطبق على القرآن العظيم
وقد أورد َّ
فقال(« :)2و ْه وجوه:
األوا :ال تُ ِّ
كذبه الكتب املتقدمة كالتَّوراة واإلجنيل والزبور ,وال نيء كتاب من بعدا
يكذبه.
الالر :ما حكم القرآ ُن بكونه حقا ال يصري ابطال ,وما حكم بكونه

) (1هو عمرو بن عثمان بن قن احلارريي -ابلوالء -يُلقب بسيبويه -ومعناها ابلفارسية :رائحة التفا  .لزم اخلليل بن
أمحد ,فدر عليه النحو حأ فاقه ,فصار إماما من أئمة النحو ,وهو أول من بَ َس هذا العلم ,فصنَّب كتابه( :كتاب
سيبويه) .ولد عام (128هـ) ,وتويف (181هـ) .انظر :األعالم.)81/2( ,
) (5انظر :لسان العرب ( ,)26/11مادة« :بطل».
) (3معرم مقاييس الل ة ,)132/1( ,مادة« :بطل».
) (2التفسري الكبري.)112/57( ,
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ابطال ال يصري حقا.
الاللث :معناا أنه حمفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بهل يديه ,أو يزاد فيه فيأتيه

الباطل من هلفه .والدليل عليه قوله{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} ]احلرر.[9 :

فعلى هذا :الباطل هو الزددة والنقصان.
الرابع :تمل أن يكون املراد أنه ال يوجد يف املستقبل كتاب كن جعله معارضا له ,و
يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضا له.
اخللْس :قال صاحب الكشاف( )1هذا متثيل ,واملقصود أن «الباطل» ال يتطر إليه ,وال
ند إليه سبيال من جهة من اجلهات حأ يصل إليه»(.)5
وقيل« :ال يقربه شيطان من شياطهل اإلنس واجلن ,ال بسرقة ,وال ادهال ما ليس منه فيه
وال بزددة وال نقص .فهو حمفوظ يف تنزيله ,حمفو ة ألفا ه ومعانيه ,قد تكفل من أنزله
ثفظه»(.)3
ويضل« :ال يتطر إليه الباطل من مجيع جهاته سواء األهبار املاضية ,أو األحكام
وَْ
ْ
التشريعية»(.)2

) (1هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد ازخمشري اخلوارزمي ,ال المة ,النحوي ,الل وي ,املفسر ,كبري املعتزلة,
يلقب جار هللا جملاورة مكة زماان ,ولد سنة (267هـ) بزخمشر من قرل هوارزم ,كان رأسا يف البالغة والعربيةُ ,جماهرا
ابعتزاله وداعية إليه ,له تصانيب كثرية منها :تفسري «الكاشب» ,و «الفائق يف غريب احلديث» ,و «أسا البالغة».
تويف سنة (238هـ).
انظر :سري أعالم النبالء ,)121/51( ,طبقات املفسرين.)312/5( ,
) (5انظر :الكشاف ,الزخمشري (.)517/2
) (3تفسري السعدي.)215/2( ,
) (2التفسري املنري.)266/15( ,
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كل ما ذكر من األقوال فهو من اهتالف التَّنوع ال التَّضاد ,وهو دال على عظمة القرآن
و ُّ
وعزته ,وعلو شأنه ,وقدرا عند هللا تعاىل.
وأتوله املبطلون ؟
إن َلا َلئ  :وْل طعا يف القرآن الطَّلعاونَّ ،
لكن هللا تعاىل ثكمته ورمحته قد محاا من تعلق الباطل به ,وقيض له
لِواب :بلى .و َّ
علماء رابنيهل يف ِّ
كل عصر ومصر عارضوهم ابطال ثويلهم وإفساد أقاويلهم ,فلم يبق طعن
طاعن إال ممحوقا ,وال قول مبطل إال مضمحال ,تصديقا لقوله تعاىل ووعدا الذي أجنزا على مر

الدهور والعصور ,وسيبقى كذلو ما بقيت الدنيا{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن}

]احلرر.)1([9 :
فاحلمد هلل الذي نعل للباطل مدهال على هذا الكتاب العزيز ,وأو له أن يدهل عليه
وهو صادر من هللا احلق العظيم( ,)5قال تعاىل{ :ولَو َكل َن َْا َع َا َد غَ َ ََّ
اَّلل لََو َج مدوا َ َْه
َ
َ
ََ

ا َختَ َال ْل َكاَ ْا} ]النساء.[85 :

ون ََّ
ْ َد َ َ
وقال تعاىل{ :وْل َكل َن َه َلا الَ مقرَآ من وَ َن يذ َفتَذرى َْا مد َ
َ
اَّلل َولَ َك َا تَ َ
يق الَّلي بَذ َ َ
م َ َ
ََ
َ

َََ
ْْ ال َ
َ َ
َكتَ َ
َ} ]يونس.[37 :
ب ال ََعللَ َم َ
لب ََل َيَ َ ْه ْ َا َ َم
يَ َديَه َوتَذ َف َ

) (1انظر :الكشاف.)517/2( ,
) (5انظر :يف الل القرآن.)3157/2( ,
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الفْ الالر
عظمة القرآن يف وسلوبه وْقلصده
و ْة و بعة ْبليث
املبحث األوا :عظمة أسلوب القرآن.
املبحث الالر :عظمة مقاصد القرآن.
املبحث الاللث :عظمة التشريع القرآ .
املبحث الرابع :عظمة قصص القرآن.
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املبحث األوا
عظمة وسلوب القرآن
و ْه ستة ْطلل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

اخلاصة.
للعامة و َّ
األوا :مناسبته َّ
الالر :إرضاتا العقل والعاطفة.
الاللث :جودة سبكه وإحكام سردا.
الرابعُّ :
تعدد أساليبه و ِّاحتاد معناا.
اخللْس :مجعه بهل اإلمجال والبيان.
السلدس :إناز لفظه ووفاء معناا.

عظمة القرآن الكرمي

518
ْعىن «األسلوب» يف اللغة:

سهْذذد

للسطر من النخيل أسلوب ,وُك ُّل طريق ممتد فهو أسلوب ,واألسلوب الطريق ,والوجه
يُقال َّ
واملذهب ,يقال :أنتم يف أسلوب سوء ,واألسلوب ال َف ُّن ,يقال :أهذ فالن يف أساليب من
القول ,أي :أفانهل منه ,وإن أنفه لفي أسلوب ,إذا كان متك ا(.)1
ويقال :سلكت أسلوب فالن يف كذا :طريقته ومذهبه .وطريقة الكاتب يف كتابته .ويقال:
اجلمع :أساليب(.)5
أهذان يف أساليب من القول :فنون متنوعة .و ُ
«واألساليب الفنون املختلفة»(.)3

ْعىن «األسلوب» يف اَلصطال :

األسلوب يف اصطال األدابء وعلماء العربية هو :الطَّريقة الكالَّْْة الَ يسلكهل املتكلم
يف أتلْف كالْه واختْل ولفلظه وْفرداته.
أو هو املذهب الكالمي الذي أنفرد به املتكلم يف ثدية معانيه ومقاصدا من كالمه ,أو هو
طابع الكالم الذي انفرد به املتكلم(.)2

) (1انظر :لسان العرب ,)273/1( ,مادة« :سلب» .خمنار الصحا  ,)131/1( ,مادة «( :ل ب».
) (5انظر :املعرم الوسي  ,)221 ( ,مادة« :سلب».
) (3املفردات يف غريب القرآن ,)522 ( ,مادة« :سلب».
) (2انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن .)577/5( ,هصائص القرآن الكرمي.)18 ( ,
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ْعىن «وسلوب القرآن»:

وبناء على ما تقدم فإن أسلوب القرآن العظيم :هو طريقته الَ انفرد ل يف أتلْف كالْه
واختْل ولفلظه .وإذا كان األمر كذلو فال غرابة أن يكون للقرآن العظيم أسلوب ها به ,ال
يستطيع أحد أن أي مبثله ,ذلو أنه كالم رب العاملهل تبارا وتعاىل.
وأساليب املتكلمهل وطرائقهم يف عرمل كالمهم من شعر أو نثر ,تتعدد بتعدد أشخاصهم,
وأذواقهم ,بل تتعدد يف الشخص الواحد أحياان بتعدد املوضوعات الة يتناو ا ,والفنون الة
يعاجلها.
ومن اجلدير ابلذكر هنا معرفة ون األسلوب غ املفرداً والرتاكْ الَ يتألف ْاهل
الكالِّ ،وإنا هو الطريقة الة انتهرها املنيلب يف اهتيار املفردات واللاكيب لكالمه.
وهذا هو السر يف أن األساليب خمتلفة ابهتالف املتكلمهل من انريرين وان مهل ,مع أن
املفردات الة يستخدمها اجلميع واحدة ,واللاكيب يف مجلتها واحدة ,وهذا هو السر أيضا يف
أن القرآن العظيم رج عن معهود العرب يف ل تهم العربية ,بل جاء كتااب عربيا جارد على
مألوف العرب ,فمن حروفهم ثلفت كلماته ,ومن كلماهتم ثلفت تراكيبه ,ولكن املعرز
واملده أن القرآن قد أعرزهم أبسلوبه الفذ ,ولو دهل عليهم من غري هذا الذي يعرفونه,
ألمكن أن يلتمس م عذر يف ذلو ,وأن يسلم م طعن ,ولذلو قال هللا تعاىلَ { :ولَ َو

يب} ]فصلت.)1([22 :
ْلَ َ آ َََيتمهم وَوَ َع َج َم ٌَّ َو َع َرَ ٌّ
َج َعلَاَلهم َمذ َرآ ََْ وَ َع َج َمًّْل لََقللموا لَ َوََل م َم

) (1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن.)578/5( ,
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تاوع وسلوب القرآن:

مر اجملتمع األول – الذي نزل عليه القرآن – يف حتوله من حال إىل حال ,أبحوال خمتلفة
تاج كل منها إىل أسلوب ها يف خماطبته.
حَ كلن الكفر هو السلئد بْاهم :مالت ا دت إىل قصر الفواصل مع قوة األلفاظ ,مبا
يشتد قرعه على األ اع ,ويصعق القلوب؛ ليوائم جو الردع والزجر والتقريع للمخاطبهل وهذا هو
ال الب يف آدت السور املكية.
ويَ سلد اْلميلن ووَبل القلوب علن القرآن :طالت املقاطع وا دت يف البيان املتأ
والوقع ا اد مبا يريح ا ذان ,ونذب القلوب؛ ليوائم جو ا بة واإلتباع واالنقياد ,وهذا هو
ال الب يف آدت السور املدنية.
تغ األسلوب ْا يلا يَل يلا ،دلْ واضح علن ون القرآن العظْم يشتم علن
وسللْ صلَة ملخلطبة البشرية علن ك يلا.
هاصة إذا علمنا أن أسلوب القرآن ليس موجها إىل شخص بعينه ,وال إىل جيل بعينه ,بل
هوطبت به أجيال كثرية ومتتابعة ,إىل أن يرث هللا األرمل ومن عليها(.)1
واحلديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من هالل املطالب ا تية:

املطل األوا
ْالسبته للعلْة واخللصة

مادام القرآن العظيم خماطبا به النا مجيعا ,على امتداد احلياة كلها ,فقد كان من حكمته
أن يكون مناسبا للعامة واخلاصة ,ما خْلئص وسلوبه :ونه َل يعلو عا و هلِّ العلْة وَل
يقْر عا ْطلل اخللصة ,فإذا قرأته

) (1انظر :هصائص القرآن الكرمي.)51 -19 ( ,
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العام أحسوا جبالله ,وذاقوا حالوته ,وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقو م
وعواطفهم ,وكذلو اخلاصة إذا قرتوا ,لكنهم يفهمون منه أكثر ما يفهمه العامة.
وهلا ْطلبلن َل يد كهمل الفْحلء والبلغلء ْا الالس ,ولذلو جلنيوا إىل قاعدة يعتذرون
هبا فقالوا( :لكل مقام مقال) ,أما أن أي كالم واحد اطب به العلماء والعامة ,وامللوا
والسوقة ,واألذكياء ومن دوتم ,والكبري والص ري ,والذكر واألنثى ,والعرب والعرم ,ويرل فيه كل
منهم مطلبه ويدرا معانيه ما يكفيه ,فذلو ما ال يوجد إال يف القرآن العظيم وحدا.
فا دت نفسها تتبدل و تت ري ,لكن فيها من العطاء ثيث يدرا منه كل قار قدر
طاقته ,ووسع عقله وفكرا ,فال مله ما ال يطبقه ,وال يقصر عن حاجته.
وهو ال اطب عامة وهاصة يف عصر من العصور ,بل اطب أول و يف كل عصر ومصر
إىل أن يرث هللا األرمل ومن عليها.
ولن جتد فيه اخلاصة – فضال عن العامة – قصورا يف معانيه ,وال هلال يف تراكيبه ,وال عيبا
يف أساليبه.
والعامة كذلو – على الرغم من حتول األساليب وت ريها من قرن إىل قرن – ال تنبو عن
أفهامهم لفظة ,وال يلتوي على ألباهبم معل ,وال تاجون فيه إىل ترمجان أكثر مما تاجون إىل
فهم ل تهم العربية.
وهذا ال يكون ولن يكون أبدا يف كالم البشر الناقص ,الذي إن أرضى العامة مبعانيه
الواضحة ,وحقائقه الظاهرة ,هب عن مستول اخلاصة ومشرهبم وأذواقهم ,وإن أرضى العلماء
منهم بدقائقه وإشاراته ,عرزت عقول العامة عن فهمه ,ومن مث تنصرف عنهم أذهاتم ,ومتره
أذواقهم(.)1

) (1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن ,)587/5( ,هصائص القرآن الكرمي.)32 -32 ( ,
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املطل الالر
َ
والعلطفةَ
يَ َ
ضل مؤهم العق َ

يف الوقت الذي ُختاطب بعض الفلسفات يف اإلنسان عقلَه ,وأهرل ختاطب قلبَه ,إن
َ
احلق
ْعل ،فيرمع بذلو َّ
القرآن العظْم يف خطلبه ميَ مقق التَّوازن ِبخلطبة العق والقل ْ
واجلمال معا ,فَ ك َم ينسلن َمذ َّوران:
 -1قوة تفكري.
 -5وقوة عاطفة ووجدان.
قوة التَّفك ت و ابحثة عن احلقائق واملعا املستلة.
وَوة العلطفة تطفو فتبحث عن اجلمال الظَّاهر ,وهذا النفس اإلنسانيَّة َّإما أن ت و مع
تلو أو تطفو مع هذا ,فال تستطيع أن ت و أو تطفو يف حلظة واحدة ,أو وقت واحد.
ولن يوجد إنسان سواء كان عاملا ,أو أدبيا ,أو شاعرا سو ابألمر من طرفيه ,فيأ بكالم
واحد يفي ثاجة هاتهل القوتهل ,ولو وجدت عند أحد من البشر فإتما ال يعمالن إال مناوبة
كلما قويت واحدة ,ضعفت األهرل.
وهو أمر ندا الواحد من نفسه ,فإذا قويت (قُـ َّوة الوجدان) تناقصت (قوة التَّفكري)  ,وحهل
تظهر (قوة التفكري) تضعب (قوة الوجدان).
وقد أدرا العلماء ذلو فقالوا :ال يقضي القاضي وهو حاقن ,أو جائع ,أو غضبان؛ ألن
حرارة ال ضب تسل العقل فال يصلح للقضاء(.)1
والشلهد ْا هلاَّ :
َّ
أن (قوة التفكري) و (قوة الوجدان) تتنازعان يف النفس اإلنسانية ,وتكون
ال لبة إلحدامها ,فإن تكلَّم املتكلِّم وو َّىف ِّ
ثق العقل خبس َح َّق العاطفة ,وإن َّ
حق العاطفة
وىف َّ
َ
فإما أن
خبس َّ
حق العقلَّ ,

) (1انظر :حماسن اإلسالم ,مد بن عبد الرمحن البخاري.)112 ( ,
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منمق يرضي به
فكرا وعقلَهَّ ,
وإما أن أي بكالم أديب َّ
أي بكالم علمي َّ
جمرد يرضي به َ
عاطفته(.)1
ْعل ،وون ميٍْ َّ
اَق
والقرآن العظْم ويده هو القلد علن مُملطبة العق والقل
ْ
بعضهمل علن ارخر.
واِملا ال يبغَ م
وإن ِّ
َّ
املتأم َل يف كتاب هللا تعاىل يلح ذلو جليا ,ففي الوقت الذي ُتوَرُد فيه احلرج
وال اههل العقلية على البعث واإلعادة – يف مواجهة منكريها – ال يهمل نصيب القلب من
تشويق وترقيق ,فتُسا ُ األدلة سوقا يهز القلب هزا ,و تع العاطفة إمتاعا ,قال هللا تعاىل:

َ
لِّ َو َه ََ ََْْم} ]يس.[78 :
ب لَاَل َْاَ ْال َونَ َس ََ َخ َل َقهم ََ َ
{ َو َ
لا َْ َا مَيََْ الَعظَ َ
ض َر َ
لقد وو دً هله ارية الكرمية مشبهةْ علن البعث مث َّدً علْهل بعبل ة وجْْة ،بلْغة،
ضْحة ،تَذاَلسق ْهل األلفلظ ،ومس ْهل املعلرْ ،ع دََّة يف الدَللةَّ ,
وإن أفصح
الفصحاء ,وأعلم العلماء ,لو اجتمعا يـُ َق ِّررا ذلو إال يف صفحات وصفحات ,إن مها قَـَّرراا.
َ
َ َ
س َد َرا} ]األنبياء.[55 :
ولنتأمل قولَه تعاىل {لَ َو َكل َن ْ َه َمل َآ َة ي ََّل ا ََّّللم لََف َ
يتبهل لنا أنه اجتمع يف سبع كلملً عمق املق مَدْلً الْقْاْة ،ووضو
عند ذلو َّ
َ
سلَّمةْ ،ع دَة يف التْوير ملل ييوا يلْه التالزع ْا سلد عظْم ,فلو ابت ى مثلَه
املق مدْلً املم َ
فالسفة العصور كلها ما استطاعوا تقريرا إالَّ بعبارة طويلة جافَّة.

منلذٍ وصو :

قصة يوسب مثال ,كيب أي من هال ا ابلعظات
لننظر إىل القرآن العظيم وهو يسو َّ
البال ة ,ويطَّلع من هال ا ابل اههل الساطعة ,وآداب الشرف ,والعفاف ,واألمانة ,وهشية هللا,
إذ قال هللا تعاىل يف فصل من

) (1انظر :هصائص علوم القرآن .)36 ( ,النبأ العظيم ,د .حممد عبد هللا دراز.)112 -112 ( ,
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فصول تلو القصة الرائعة:

لا ْعلذَ ََّ
ََ
َ
َ
اَّلل
اب َوََللَ َ َه َْ َ لَ َ ََ َ َ َ
{ َوَ َاو َدتَهم الَََّ مه َو َيف بَذ َْت َهل عَ َا نَذ َفسه َوغَلَّ َق َاألَبَذ َو َ

اي يَنَّهم ََل يمذ َفلَ مح الظَّللَ ممو َن} ]يوسب.[53 :
يَنَّهم ََميب و َ
س َا َْاَذ َو َ
َي َ
لاتأْ يف هله ارية الكرمية كْف َوبل دواعَ الغواية الاالثة ،بدواعَ العفلف
الاالثة:
فدواعي ال واية الثالرية:
 -5إغال األبواب.
 -1مراود ُهتا له.
 -3دعوُهتا لهَ { :ه َْ َ لَ َ }.
ودواعي َّ
العفة الثالرية:

َ
اي}.
س َا َْاَذ َو َ
 -1قوله{ :ينَّه ََميب} -5 .قوله{ :وَ َي َ
 -3قوله{ :يَنَّهم َل يمذ َفلَ مح الظَّللَ ممو َن}.

فصورت هذا ا ية الكر ة – وهي تسو قصة من القصص – جدال عنيفا بهل أولياء
َّ
وشخصت احلدث ,وكأنا تنظر إليه من
الرمحن ,وأولياء الشيطان ,وبسطت جوانب القضيَّةَّ ,
زاوية هفيَّة.
الشاب يف النِّهاية والفتاة كذلو إىل إمكان االستعالء فو امل ردت مهما كانت
ليصل َّ
جاذبيَّتها ,وذلو بعد أن ملو التعبري القرآ هنا أقطار النفس كلها ,فامت،ت اقتناعا َّ
ابلعفة.
ْعل جابْل يَل جا ِبسلوب سلئج ،ويس
وهكلا ْند القرآن كلَّه يوجه العقوا والقلوب ْ
علن الافوس( ،)1ينبع عن عظمتهِّ ,
وعلو شأنه ,وثريريا يف النفو وفاعليته.

) (1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن ,)588/5( ,هصائص القرآن الكرمي.)38 -32 ( ,
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املطل الاللث
وييكلِّ َسرده
جودةم َسبكه
م

السرد ,أمر يف غاية األمهية ,ذلو َّ
أن الكالم هو مرآة املعا  ,فإذا
السبو ,وإحكام َّ
جودة َّ
اتَّسق الكالم ,وترابطت أجزاتا ,وتالمحت أفرادا وأحكم سردا ,صفت معانيه واجنلت ,فرودة
وحتقيق ذلو أمر صعب املرتقى ,فهو تاج إىل
السرد ضرورة لصفاء املعا ,
السبو وإحكام َّ
َّ
ُ
()1
ملكة راسخة ,وحذ مكهل يف علم الكالم .
السب  ,متهل
السرد ،دَْق َّ
و «القرآن الكرمي تقرؤه ْا ووله يَل آخره إذا هو حمكم َّ
قوي االتصال ,آهذ بعضه برقاب بعض يف سورة وآدته ومجله ,نري دم اإلعراز فيه
األسلوبُّ ,
كله من ألفه إىل دئه كأنه سبيكة واحدة ,وال يكاد يوجد بهل أجزائه تفكو وال ختاذل ,كأنه
حلقة مفرغة ,أو كأنه ( )5وحيد ,وعقد فريد ,أيهذ ابألبصار :نظمت حروفه وكلماته,
ونسقت مجله وآدته ,وجاء آهرا مساوقا ألوله ,وبدا َّأوله مواتيا هرا»(.)3
وييكلْل ْتالس ْقل يف سرده :فليخل موقعا مناسبا
وْا و اد جودةْ َويةْ يف سب كالْه،
ْ
لكل عبارة من كالمه ,من حيث بداية الكالم ,أو تايته ,أو مضمونه ,أو هالصته ,وليحسن
رب الكالم بعضه ببعض ,ومزج بعضه ببعض ,وليخل أحسن األساليب يف ذلو ,فقد يكون
اإلسناد مرة أفضل ,وقد يكون التَّعليق أُهرل ,وقد يكون العطب اثلثة ,وقد تكون

) (1انظر :هصائص القرآن الكرمي.)39 ( ,
) (5السم  :هو القالدة ,ومجعه ُ و .
«انظر :لسان العرب ,)355/7( ,مادة.») ( :
) (3مناهل العرفان يف علوم القرآن.)23/1( ,
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اإلضافة رابعة وهكذا ,مث بعد ذلو عليه أن ينقي عباراته من احلشو ,فإن أتقن ذلو انتقل
إىل املعل الثا وفعل به كما فعل ابملعل األول ,وزاد على ذلو إتقان ربطه ابملعل السابق
وابملعل الالحق.
ضعها البَـنَّاءُ لَبِّنَة لبنة ,ويضع بهل اللَّبنات ما يرب بعضها
َوَ م
صف املعلر كرصف املبلر :يَ َ
يكر أهرل يزيل
ببعض ,مث يعود عليها كلِّها مبا ي ِّطي آحادها ويُظهرها كالسبيكة الواحدة ,مث ُّ
ما هرج عن تها أو نبا عن َح ِّدها ,وعلى قدر إتقانه للبناء تكون مهارته.
َ
واملتأْ م يف كالِّ البشر ند أكثرهم ال يتقنون تنظيم أجزاء كالمهم ,بل يسوقونه أشتاات
م
مفككة ,وكثريا ما عاب النقاد فحول الشعراء بسوء التخلص حهل ينتقلون من معل إىل معل يف
القصيدة الواحدة.
وقد يضطر أصحاب البالغة – للرب بهل غرمل وغرمل – إىل استخدام أ اء اإلشارة ,أو
(أما بعد)( ,ونقول
أدوات التنبيه ,أو كثرة التَّقسيم ,و َّ
اللقيم ,والتَّبويب ,والعناوين ,وعباراتَّ :
كذا)( ,قلت) ,أو اإلشارة يف مقدمة األثاث إىل تقسيمه إىل أبواب ,وفصول ,ومباحث,
كاعتذار مسبق لالنتقال من معل إىل معل(.)1
َّوْل القرآن العظْم إنه علن تاوع وغراضه ،وطوا نفسه يف سو ه وآَيته ،ياتق ْا
ْقْد يَل ْقْد ،غ ْستعَ بوسلئ العجْ املسلعدة ،ب بطريقة بديعة وخلذة َد نشعر
ل وو َل نشعر ،ولن نـُ َفَّر يف ذلو بهل أطول سورة يف القرآن كسورة البقرة ,وبهل أقصر سور
القرآن(.)5

) (1انظر :هصائص القرآن الكرمي .)21 ( ,مناهل العرفان يف علوم القرآن.)591/5( ,
) (5انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن.)591 ( ,
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شبهة و دهل:

و «قد وهم من قال ال يطلب لآلي الكر ة مناسبة ,ألتا على حسب الوقائع املفرقة,
وفصل اخلطاب ,أتا على حسب الوقائع تنزيال ,وعلى حسب احلكمة ترتيال وثصيال,
فاملصحب على وفق ما يف اللو ا فوظ مرتبة سورا كلها وآدته ابلتوقيب ,كما أنزل مجلة إىل
بيت العزة ,ومن املعرز البهل أسلوبه ونظمه الباهر ,والذي ينب ي يف كل آية أن يبحث أول كل
شيء عن كوتا مكملة ملا قبلها ,أو مستقلة ,مث املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها ,ففي ذلو
()*( )1
علم جم ,وهكذا يف السور يطلب وجه اتصا ا مبا قبلها وما سيقت له» .

قال هللا تعاىل{ :كَتَلب و َ
ْلَ َ َْ َا لَ مد َن َي َك ٍْم َخبَ ٍ} ]هود.[1 :
ميك َم َ آ َََيتمهم ممثَّ م َم
َ
والح أن التفصيل يف دائرة :اإلحكام ,الذي كان سورا منيعا ,وكان كذلو؛ ألن منزله هو:

َ
َ
َّ َ
السملو َ
اً َو َاألَ َ َ
ْمل} ]الفرقان.[6 :
ض يَنَّهم َكل َن غَ مفوْا َي ْ
الس َّر َيف َّ َ َ
{اللي يَذ َعلَ مم م

ََ َ
ََ َ
والقرآن بذلو نعمة تذكر فتشكر{ :ا َََ َم مد ََّّلل الَّلي وَنَذ َْ َا َعلَن َع َبده الَكتَ َ
لب َوَملَ َََي َع َ

لَهم َع َو ْجل} ]الكهب.[1 :

) (1اإلتقان يف علوم القرآن .)118/5( ,وانظر :ال هان يف علوم القرآن ,للزركشي.)37/1( ,
(*) ثمل كتاب «النبأ العظيم» ,د .حممد بن عبد هللا دراز ,فقد أجاد يف بيان هذا اللون وأبدع ,وأشبع القلوب والعقول
وأمتع ,مبا يعرمل من التناسب واللاب بهل سور القرآن.
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املطل الرابع
تعدد وسللْبه واحتلد ْعاله

وْعىن ذل ون القرآن العظْم يو د املعىن الوايد ِبلفلظ وبطرائق ُمتلفة ,مبقدرة معرزة,
يلهث دوتا – آبماد – أبلغ البل اء ,ويكبو هلفها – بقرون – أفصح الفصحاء ,قد اعتىن
القرآن العظْم بتْريف القوا ،حبْث َل مي َل ئه ،وَل يسأِّ سلْعه.
ويكتفى هنا ببعض ما أوردا الزرقا ( – )1رمحه هللا – من أمثلة على تصريب القول يف
القرآن ,فقد أورد أمثله لتعبري القرآن عن طلب الفعل من املخاطبهل بعدا أوجه ,وكذلو تعبريا
عن النهي بوسائل عدة ,وكذلو تعبريا عن إابحة الفعل بطر خمتلفة(.)5
وما ال يدرا جله فال يلا أقلهْ ,قتْر هال علن التعب األوا ْاهل قط – تعب القرآن
العظْم عا طل الفع ْا املخلطبَ – ابلوجوا ا تية:
اَّلل َُْرمكم وَ َن تمذ َيدوا َاألَْ َلَ َ
ً
َ
 -1اإلتيان بصريح مادة األمر ,حنو قوله سبحانه{ :يَ َّن ََّ َ م م َ
يَ ََل و ََهلَ َهل} ]النساء.[28 :

لِّ} ]البقرة:
 -5واإلهبار أبن الفعل مكتوب على املكلفهل ,حنو { :مكتَ َ َعلََْ مك مم َم
الَْْ م
.[183

) (1هو حممد بن عبد العظيم الزرقا من علماء األزهر مبصر ,خترج يف كلية أصول الدين ,وعمل هبا مدرسا لعلوم
القرآن واحلديث ,وتويف ابلقاهرة سنة (1367هـ).
«انظر :األعالم.)511/6( ,
) (5انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن ,)592 – 595/5( ,وثمل هذا األمثلة جيدا فهي من األمهية مبكان.
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َّلل علَن الا َ َ
ََ
لع يَل ََْ َه َسبَ ْْال}
استَطَ َ
 -3واإلهبار بكونه على النا  ,حنوَ { :و َّ َ
َّلس يج الَبَذ َْ َ َْ َا َ
]آل عمران.[97 :
ْ َا َِبَنَذ مف َس َه َّا ثََالثَةَ
 -2واإلهبار عن املكلب ابلفعل املطلوب منه ,حنوَ { :وال مَمطَلَّ َق م
لً يَذتَذ َربَّ َ
َمذر ٍ
وء} ]البقرة .[558 :أي مطلوب منهن أن يلبصن.
م
 -2واإلهبار عن املبتدأ ,مبعل يطلب حتقيقه من غريا ,حنو{ :وَََّ
َّلل َعلَن الا َ
َّلس َيج الَبَذ َْ َ َْ َا
َ
لع يَل ََْ َه َسبَ ْْال} ]آل عمران .[97 :أي مطلوب من املخاطبهل ثمهل من دهل احلرم.
استَطَ َ
َ

َ
الْلَو َ
الْ َال َة
اً َو َّ
 -6وطلب الفعل بصي ة فعل األمر ,حنوَ { :يل ظموا َعلَن َّ َ

ضوا تَذ َفاَذ مه َم َولَْمو موا نم ملوَ مه َم
ال مَو َسطَن} ]البقرة [538 :أو بالم األمر حنو { :ممثَّ لََْذ َق م

َولََْطََّّو موا َِبلَبَذ َْ َ ال ََعتَ َ
ْق} ]احلج.[59 :

 -7واإلهبار عن الفعل أبنه هريَ { :ويَ َسأَلمونَ َ َع َا الََْذتَ َلْن َم َ يَ َص َال َم َم َخ َْذر}

]البقرة.[551 :

َر َْ َا اتَّذ َقن} ]البقرة.[189 :
 -8ووصب الفعل وصفا عنوانيا أبنه بر ,حنوَ { :ولَ َك َّا الَ َّ

 -9ووصب الفعل ابلفرضية ,حنوَ ََ{ :د َعلَ َماَل َْل َذ َر َضاَل َعلََْ َه َم َيف وَ َزَو َاج َه َم}

]األحزاب [21 :أي من بذل املهور والنفقة.

َ
ض َّ
ساْل
اَّللَ ََذ َر ْ
 -11وترتيب الوعد والثواب على الفعل ,حنوَ َْ { :ا ذَا الَّلي يمذ َق َر م
ضل َي َ

ضَ
ض َعل ْل َكاَ َةْ َو َّ
ط} ]البقرة.[522 :
سم
لع َفهم لَهم وَ َ
َذْم َ
اَّللم يَذ َقبَ م
ض َويَذ َب م

مي َ
استَذ َْ َس َر َْ َا ا ََ َد َي}
ْ َرممتَ َ َمل َ
 -11وترتيب الفعل على شر قبله,حنوََ {:إ َن و َ

البقرة.[196 :
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 -15وإيقاع الفعل منفيا معطوفا عقب استفهام ,حنو{ :وَ َ َم َا َيََلم مق َك َم َا ََل َيََلم مق وَ َ َال
تَ َل َّك مرو َن} ]النحل.[17 :

 -13وإيقاع الفعل عقب ترج ,حنوَ { :ولَ َعلَّ مك َم تَ َش مك مرون} ]النحل.[12 :

 -12وترتيب وصب شنيع على ترا الفعل ,حنوَ { :وَْ َا َملَ ََي مك َم َِبَل وَنَذ َْ َا َّ
اَّللم َأمولَئَ َ

مه مم الَ َكل َ مرو َن} ]املائدة.[22 :

هلا ْالا وايد ْا وْالة تْريف القوا يف القرآن العظْم ،جلء (األْر) ْه له
األسللْ املتعددة.
وهكذا جند التعبري القرآ يعدد األساليب – يف أداء املعل الواحد – أبلفاظ متعددة بهل
إنشاء وإهبار ,وإ هار وإضمار ,وتكلم وغيبة وهطاب ,ومضي وحضور واستقبال ,وا ية
وفعلية ,واستفهام ,وامتنان ,ووصب ,ووعد ووعيد ,إىل غري ذلو.
وتصريب القول يف القرآن العظيم على هذا النحو منَّة نُّها هللا عز وجل على النا
ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر يف القرآن ,واإلقبال عليه قراءة و اعا ,وتدبرا وعمال ,ولذلو
َّلس َيف َه َلا الَ مقرآ َ
ص َّر َذاَل لَلا َ
َن َْ َا مك َم َْاَ ٍ َأ َََب وَ َكاَذ مر الا َ
َّلس يَََّل
قال هللا تعاىلَ { :ولََق َد َ
َ

مك مفو ا} ]اإلسراء .[89 :وقال تعاىل{ :ولََق َد ص َّر َذاَل َيف َه َلا الَ مقرآ َ
َن لَلا َ
َّلس َْ َا مك َم َْاَ ٍ
َ
َ
َ
ْ
ٍ
َوَكل َن ََ
ص َّر َذاَل َيف َه َلا
سل من وَ َكاَذ َر َش ََء َج َد َْل} ]الكهب .[22 :وقال تعاىلَ { :ولََق َد َ
اْلنَ َ
الَ مقرآ َ
َن لََْ َّل َّك مروا} ]اإلسراء.[21 :
َ

فال عذر – بعد ذلو – ملن أمهل هذا النعمة وسفه نفسه(.)1

) (1انظر :املصدر نفسه.)59/5( ,

551

عظمة القرآن الكرمي
املطل اخللْس
عه بَ اْل لا والبْلن

ع القرآن العظْم بَ اْل لا والبْلنْ ،ع وهنمل غليتلن ْتقلبلتلن َل َتتمعلن يف كالِّ
وايد للالس! بل كالمهم إما جممل وإما مبهل.
فالكلمة الواحدة من كالم البشر :إما واضحة املعل ال حتتاج إىل بيان ,وإما هفية املعل
فتحتاج إىل بيان ,وذلو كالم «املخلو ».
أما القرآن العظيم – وحدا – ألنه كالم «اخلالق» فاألمر فيه خمتلب ,فهو هار للعادة,
وَل عج ون َيتمع يف آية وايدة ْاه ،البْلن واْل لا ْْعل.
فإذا قرأ الواحد منا آية من القرآن وجد فيها من الوضو والظهور ,حأ يظن أنه أحا بكل
معانيها ,فإذا أعاد النظر مرة أهرل هر له منها معان جديدة ,كلها صحيح أو تمل الصحة,
فإن زاد التمعن وأطال النظر يف ا ية ,انفتح له من املعا واملعارف واألسرار ما يظهر له من
قبل ,حأ يكل وينتهي ,ومعانيها ال تزال تفيض ابخلريات وال كات ,ومن هنا ندرا السر يف
اهتالف العلماء يف استنبا الفوائد واحلكم من ا دت قلة وكثرة ,ويستدلون هبا من نوا شأ
وخمتلفة ,وا ية نفسها تت ري(.)1
منذذلذٍ:

ومن أمثلة ا دت الة مجعت بهل البيان واإلمجال قول هللا تعاىلَ { :و َّ
اَّللم يَذ َرمز مق َْ َا يَ َ
شلءم

بَغَ ََ َيس ٍ
لب} ]البقرة«.[515 :هل ترل كالما أبهل من هذا يف عقول النا  ,مث انظر كم يف
َ
هذا الكلمة من مرونة ,فإنو لو قلت

) (1انظر :هصائص القرآن الكرمي .)22 ( ,مناهل العرفان يف علوم القرآن,)596/5( ,
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يف ْعالهل :أنه سبحانه يرز من يشاء ب ري حماسب اسبه وال سائل يسأله :ملاذا يبس
الرز نيالء ,ويقدرا على هنيالء؟ أصبت .ولو َل  :إنه يرز ب ري تقتري وال حماسبة لنفسه عند
اإلنفا هوف النفاد أصبت ,ولو َل  :إنه يرزقه ب ري معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت,
ولو َل  :يرزقه رزقا كثريا ال يدهل حتت حصر وحساب أصبت.
فعلى األوا يكون الكالم :تقريرا لقاعدة األرزا يف الدنيا ,وأن نظامها ال نري على
حسب ما عند املرزو من استحقا بعلمه أو عمله ,بل جتري وفقا ملشي ته وحكمه سبحانه يف
االبتالء ,ويف ذلو ما فيه من التسلية لفقراء املنيمنهل ,ومن ا ضم لنفو امل رورين من امللفهل.
وعلى الالر يكون تنبيها على سعة هزائنه وبسطة يدا جل شأنه.
وعلى الاللث يكون تلو ا للمنيمنهل مبا سيفتح هللا م من أبواب النصر والظفر ,حأ يبدل
عسرهم يسرا ,وفقرهم غل من حيث ال يظنون.
وعلى الرابع واخللْس يكون وعدا للصاحلهل ,إما بدهو م اجلنة ب ري حساب ,وإما
مبضاعفة أجورهم أضعافا كثرية ال صرها العد ,ومن وقب على علم التأويل واطلع على معلا
أفهام العلماء يف آية ,رأل من ذلو العرب العاجب»(.)1
وهو أمر ال جند مثله فيما سوال القرآن العظيم ,فدل ذلو على عظمته وعلو شأنه,
وفخامته ,ورفعته الة هبا نعتز ,فال نمل بنا أن جند العلو والفخامة والرفعة يف سواا ,وإال فقد
حقران عظيما أو حاولنا ذلو

) (1النبأ العظيم.)118 -117 ( ,
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املطل السلدس
يَيلز لفظه وو لء ْعاله

املعىن واللفظ طر لن ْتقلبالن ين ودنْ هلا وبعدً ارخر ،هلا يف كالِّ البشر ،وْل يف
القرآن العظْم لألْر ُمتلف سلِّ اَلختالف ,ففي كل آية من آدته ,جند بياان قاصدا مقدرا
على حاجة النفو البشرية ,دون أن يزيد اللف على املعل ,ومع هذا القصد اللفظي ,جند أن
القرآن العظيم قد جلى لنا املعل يف صورة كاملة ,ال تنقص شي ا من املعل ,وال تزيد فيه شي ا
دهيال وغريبا ,وهو كما قال هللا تعاىل عنه{ :كَتَلب و َ
ْلَ َ َْ َا لَ مد َن
ميك َم َ آ َََيتمهم ممثَّ م َم
َ
َي َك ٍْم َخبَ ٍ} ]هود.[1 :

هنيالء البشر أن أتقنوا اللف  ,حأ ال يكون طويال ,قصروا يف املعل فعادوا يشرحون
ويوضحون فيقعون يف أسوا مما هربوا منه ,وإن اجتهت أذهاتم إىل املعل إل هارا جليا ,فال مفر
م من اإلسهاب واإلطناب.
وهو أمر يدركه املرء من نفسه ,فإن كتب شي ا اليوم ,كر عليه غدا وقال :لو أضفت كذا,
لكان أوىف ,ولو قلت كذا ,لكان أفضل ,ولو حذفت كذا لكان أنسب وأمجل ,ولو عاد ذلو
مرات ومرات لوجد نفسه يف كل مرة تاج فيها إىل ا و ,أو اإلريبات ,أو التهذيب ,أو
االهتصار ,فيدفعه لذلو أمران ال اثلث ما ,إما أن يكون يف املعل قصور ,أو يكون يف اللف
إسهاب(.)1

سْْ القرآن:

«ال كن أن تظفر يف غري القرآن ,مبثل هذا الذي تظفر به يف القرآن,

) (1انظر :هصائص القرآن الكرمي.)27 ( ,
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ب ك ْاطبق بلْج ْهمل تفوق يف البالغة والبْلنَ ،تده بَ هلتَ الغليتَ ,كالزوج بهل
ضرتهل :مبقدار ما يرضي إحدامها ي ضب األهرل؛ فإن ألقى البليغ ابله إىل القصد يف اللف
وختليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه ,محله ذلو يف ال الب على أن ي ض من شأن
املعل ,فتريء صورته انقصة هفية ,رمبا يصل اللف معها إىل حد األل از والتعمية؛ وإذا ألقى
البليغ ابله إىل الوفاء ابملعل وجتلية صورته كاملة ,محله ذلو على أن رج على حد القصد يف
اللف  ,راكبا منت اإلسهاب واإلكثار ,حرصا على أال يفوته شيء من املعل الذي يقصدا»(.)1
ومهما أو هذا البليغ من البالغة ,فإنه يستطيع أن نمع بهل هذين األمرين (اإلناز
اللفظي ,والوفاء ابملعل) أحياان يف مجل قليلة ,لكن سيبدو عليه القصور بعد ذلو ,وينفلت من
يدا زمام الكالم ,وتستعصي عليه اجلمل والعبارات.
وْا كلن يف ش ْا ذل لْسأا علملء البْلن وصْل ته« :هل فرل بقطعة من النثر,
أو بقصيدة من الشعر ,كانت كلها أو أكثرها جامعا بهل وفاء املعل وقصد اللف ؟.
ها هم أوالء يعلنون حكمهم صر ا أبن أبرع الشعراء يكتب له الت يز واإلجادة ,واجلمع
بهل املعل الناصع واللف اجلامع إال يف أبيات معدودة من قصائد حمدودة ,أما سائر شعرهم
بعد ,فبهل متوس ورديء ,وها هم أوالء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل منه ,على الناريرين
من اخلطباء والكتاب»(.)5

) (1مناهل العرفان يف علوم القرآن,)597/5( ,
) (5املصدر نفسه.)598 -597/5( ,
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كالْل ع هلتَ الغليتَ ،لْقرو القرآن العظْم من أوله إىل أهرا,
ما و اد ون يقرو ْ
حيث البيان الكامل الذي ال س فيه عوجا وال أمتا.
فألفا ه الوجيزة ا كمة تنيدي املعا بال قصور ,وأبحسن عبارة ,وبدون زددة كلمة ,فضال
عن حرف ,وجند يف كل كلمة أو حرف من حروف داللة عظيمة ,ثيث لو حذف منه ,رمبا
ت ري املعل ,أو حرف ,أو شوا ,وكذلو الزددة ,ذلو أنه كالم العليم اخلبري ,الذي تنزا عما
يعلي البشر من الكالم والقصور واإلعياء ,فال ثهذا سنة وال نوم ,وهو العزيز احلكيم(.)1
قال ابن عطية ( )5رمحه هللا – وهو يتحدث عن عظمة القرآن« :لو نْع ْاه لفظة مث ودير
ودير لسلن العرب يف ون يوجد ويسا ْاهل مل يوجد»(.)3
فالقرآن العظيم تلب عن كالم البشر – مهما عال وارتقى «حأ كالم رسول هللا  الذي
أو جوامع الكلم ,وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي ,وصيغ على أكمل ما هلق هللا ,فإنه مع
حتليقه يف اء البيان ,و وا على كالم كل إنسان ,ال يزال هناا بون بعيد بينه وبهل القرآن»(.)2

) (1انظر :املصدر السابق.)28 ( ,
) (5هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد امللو بن عطية ,ال رانطي ,القرطيب ,علم املفسرين ,كان فقيها عارفا
ابألحكام واحلديث والتفسري الل ة ,ول القضاء .من أهم منيلفاته« :تفسري ا رر الوجيز» ,تويف سنة (226هـ).
«انظر طبقات املفسرين ,للداودي (.»)561/1
) (3تفسري ابن عطية.)25/1( ,
) (2مناهل العرفان يف علوم القرآن.)598/5( ,
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املبحث الالر
عظمة ْقلصد القرآن
و ْه ستة ْطلل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

األوا :إقامة الدين وحفظه.
الالر :تصحيح العقائد والتصورات.
الالث :رفع احلرج.
الرابع :تقرير كرامة اإلنسان وحقوقه.
اخللْس :تكوين األسرة وإنصاف املرأة.
السلدس :إسعاد الكلب يف الدارين.
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ْعىن « املقلصد » يف اللغة:

سهْد

املقاصد مجع مقصد ,وقد وردت هذا اللفظة يف اللُّ ة مبعان عدة ,أنهذ منها ما له صلة
مبوضوعنا:
فقد عرفها ابن فار بقوله« )1( :القاف والصاد والدال أصول ريالرية :يدل أحدها على إتيان
شيء وأمه».
()5
وجاء يف لسان العرب« :قال ابن ج  :أصل (قصد) ومواقعها يف كالم العرب :االعتزام,
والتوجه ,والنهود ,والنهومل حنو الشيء ,على اعتدال كان ذلو أو جور :هذا أصله يف احلقيقة
وإن كان ص يف بعض املواطن بقصد االستقامة دون امليل ,أال ترل أنو تقصد اجلور اترة كما
تقصد العدل أُهرل؟ فاالعتزام والتوجه شامل ما مجيعا»
()3
و«يقال :إليه مقصدي :وجهة»

ْفهوِّ «املقلصد» ْا خالا تعب اً بعض العلملء:

 – 1قال ال زال( )2رمحه هللا« :مقصود الشرع من اخللق مخسة ,وهو

) (1معرم مقاييس الل ة , ) 212/5( ,مادة« :قصد».
) ,)322/3( (5مادة« :قصد».
) (3املعرم الوسي  ,)738 ( ,مادة «قصد».
) (2هو حممد بن حممد بن حممد ال زال الطوسي ,أبو حامد ,امللقب ثرة اإلسالم ,ولد سنة (221هـ) من فقهاء
الشافعية ,له مصنفات يف الفقه وأصوله والفلسفة ,ولوال اشت اله ابلفلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم مما كان  .من
مصنفاته«:إحياء علوم الدين» ,و«املستصفى» ,و«الوجيز» ,و«اخلالصة» .تويف سنة (212هـ).
«انظر :وفيات األعيان .)519-516/2( ,األعالم.»)55/7( ,
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()1

أن ف عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومآ م»
 – 5قال ا مدي( )5رمحه هللا« :املقصود من شرع احلكم :إما جلب مصلحة ,أو دفع مضرة,
أو جمموع األمرين»(.)3
 – 3قال الشاطيب( )2رمحه هللا :تكاليب الشريعة ترجع إىل حف مقاصدها يف اخللق ,وهذا
املقاصد ال تعدو ريالرية أقسام :أحدها أن تكون ضرو ية ,والثا أن تكون يلجْة ,والثالث أن
(.)2
تكون حتسْاْة»
()6
وقال أبضا« :إن الشارع يقصد ابلتشريع إقامة املصا األهروية والدنيوية»

ْعىن « ْقلصد القرآن»:

من هالل املعا الل وية لكلمة مقصد ,وما تبعه من تعبريات بعض العلماء ملفهوم املقاصد,
توجه القرآن
كننا تعريب (ْقلصد القرآن) أبتا :ما َّ

) (1املستصفى من علم األصول.)281/5( ,
) (5هو علي بن حممد بن عبد الرمحن الب دادي ,ا مدي ,من أصحاب القاضي أيب يعلى ,ومن كبار فقهاء احلنابلة يف
عصرا ,له منيلفات منها« :عمدة احلاضر» ,و «كفاية املسافر» ,تويف سنة (267هـ)« .انظر :ذيل طبقات احلنابلة,
(.»)9-8/1
) (3اإلحكام يف أصول األحكام.)571/3( ,
) (2هو إبراهيم بن موسي بن حممد اللخمي ,ال رانطي ,األصول ,احلاف  ,املالكي ,املشهور ابلشاطيب ,من تصانيفه:
«املوافقات يف أصول الفقه» ,و«االعتصام» ,و«املقاصد الشافية يف شر هالصة الكافية» .تويف سنة (791هـ).
«انظر :األعالم .)72/1( ,معرم املنيلفهل.»)118/1( ,
) (2املوافقات يف أصول الشريعة.)8/5( ,
) (6املصدر نفسه.)37/5( ,
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حنو حتقيقه ,أو ما قصد القرآن حنو حتقيقه من أمور معنوية أو مادية ,كتحقيق سعادة اإلنسان
يف الدنيا وا هرة ,وثمهل الضروردت واحلاجيات والتحسينيات للمرء يف هذا احلياة واحلفاظ
()1
عليها ,وحتقيق العدل وما إىل ذلو

ومهْة ْقلصد القرآن:

َّ
إن فهم مقاصد القرآن العظيم ,ضرو ة دياْة ،ويلجة دعوية:
وْل كونه ضرو ة دياْة :ألنه ِبلفهم الْحْح للقرآن يستقْم سلوَ املسلم يف يْلته،
ويرص علن العم به ،ويلتِّْ ويكلْه وهديه...
ولطاملا أهطأ كثري من املسلمهل يف تطبيقهم اخلاطع واجلزئي للقرآن ,فشوهوا بذلو من مجال
القرآن العظيم املتمثل يف كماله وتوازنه ,ووحدة تعاليمه .وقل مثل ذلو يف إصدار فتاول
سطحية غريبة ,وأحكام اهرية عريبة ال تنسرم مع مقاصد القرآن العامة واخلاصة ,ورمبا ردت
بعض النصو الشرعية بدعول االجتهاد املقاصدي ,والعمل برو الشريعة من جهة أهرل
ووْل كونه يلجة دعوية :ألنه بقد هم ْقلصد القرآن ،وييسلن عرضهل ،يمقب الالس
واجل ،وبقد غموضهل يف نفوسهم ,يسوء
علْه ،ويتمسكون ديه ،ويدخلون يف ديا هللا و ْ
غرضها ,وتتشوا صورهتا ,ويضعب متسو املسلمهل ابلقرآن ,ويعرمل عن هديه غريهم ,ولطاملا
هرت آاثر ذلو

) (1انظر :حماسن ومقاصد اإلسالم ,د .حممد أبو الفتح البيانو  ,جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ,جامعة الكويت,
(عدد( ,)23 :رمضان  1251هـ).)532 (,
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يف مسرية الدعوة اإلسالمية املعاصرة

()1

تاوع ْقلصد القرآن:
َّ

«مقاصد القرآن من إصال أفراد البشر ومجاعاهتم وأقوامهم ,وإدها م يف طور الرشد,
وحتقيق أهوهتم اإلنسانية ووحدهتم ,وترقية عقو م ,وتزكية أنفسهمْ :اهل ْل يكفَ بْلنه م يف
الكتلب ْرة وو ْرتَ وو ْرا ْا َلْلة ،وْاهل ْل َل حتْ الغلية ْاه يَل بتكرا ه ْرا ْا كا ة،
ألجل أن نتث من أعما األنفس كل ما كان فيها من آاثر الورارية والتقاليد والعادات القبيحة
الضارة ,وي ر يف مكاتا أضدادها ,ويتعاهد هذا ال ر مبا ينميه حأ يني أكله ويبدو
صالحه ويينع طرا ,ومنها ما نب أن يبدأ هبا كاملة ,ومنها ما ال كن كماله إال ابلتدريج,
ومنها ما ال كن وجودا إال يف املستقبل فيوضع له بعض القواعد العامة ,ومنها ما يكفي فيه
الفحول والكناية.
والقرآن كتلب تربْة عملْة وتعلْمَ ،ل كتلب تعلْم قط ,فال يكفي أن يذكر فيه كل
()5
مسألة مرة واحدة واضحة اتمة ,كاملعهود يف متون الفنون وكتب القوانهل»
وسيكون احلديث عن عظمة مقاصد القرآن من هالل املطالب ا تية:

) (1انظر :املصدر نفسه.) 552 ( ,
) (5الوحي ا مدي ,حممد رشيد رضا( ,

.)117
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املطل األوا
يَلْة الديا ويفظه

إن املتأمل يف مقاصد القرآن الرئيسية ند أتا تدور حول نوا ريالث:
انحية العقيدة ,وانحية التشريع ,وانحية السلوا.
وقد حصر ال زال رمحه هللا مقاصد القرآن وآدته يف ستة أنواع فقال« :احنصرت سور القرآن
وآدته يف ستة أنواع :ريالرية منها هي السوابق واألصول املهمة ,وريالرية هي الروادف والتوابع امل نية
املتمة.
وْل الاالثة املهمة فهي :تعريب املدعو يلْه ,وتعريب الْراط املستقْم الذي جتب مالزمته يف
السلوا إليه ,وتعريف اَلا عاد الوصوا يلْه»(.)1
وهذا اإلمجال يف كالم اإلمام ال زال رمحه هللا تاج إل تفصيل ,حأ يتبهل لنا مقصد رئيس
وعظيم من مقاصد القرآن الكرمي ,وهو على النحو ا :
 - 1تعريف املدعو يلْه:
ين وعظم ْقلصد القرآن الكرمي هو ْعر ة هللا تعلَل ،يق املعر ة ,ألتا تورث الطاعة
احلقة ,فيخلص العبد عبوديته هلل تعاىل ,وهذا العبودية اخلالصة هي الة تقيم منهج هللا يف
األرمل.
ولذلو يقول البقاعي( )5رمحه هللا« :املقصود من إرسال وإنزال الكتب

) (1جواهر القرآن.)53 ( ,
) (5هو أبو احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ,الدمشقي ,الشافعي ,نزيل مصر .ولد بوادي البقاع اللبنا سنة
(819هـ) ,ومن مشا ه :ابن حرر العسقال  ,وابن اجلزري ,ومن أشهر مصنفاته« :نظم الدرر يف تناسب ا ي
والسور» ,و «مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور» .تويف سنة (882هـ)
«انظر :بدائع الزهور.»)169/3( ,
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نصب الشرائع ,واملقصود من نصب الشرائع مجع اخللق على احلق ,واملقصود من مجعهم
على احلق ,تعريفهم ِبملل وِبل يرضْه ,وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاحتة ابلقصد
األول»(.)1

ْا وضرا اِه ِبخلللق:

بدون ْعر ة هللا يق املعر ة ،يقع اخلل يف يَلْة شرعه ,فيتولد من ذلو أعظم مفسدة,

ش َر ََ لَظملَم
وهي صرف العبودية لسواا ,وقد اا هللا تعاىل لما عظيما فقال{ :يَ َّن ال َم

َع َظْم} ]لقمان [13 :كما ينرم عن هذا اخللل العظيم لم النا  ,ثيث ي يب شرع هللا
املطلوب إقامته بهل النا  ,فتحل حمله األهواء.

َّلس م
لستَ َم معوا لَهم
ب َْاَ َ َ
ض َر َ
وقد وبب هللا املشركهل على شركهم فقال تعاىلََ { :ي وَيذ َهل الا م
ون ََّ
يَ َّن الَّ َليا تَ َد معو َن َْا مد َ
ب َش َْذئْل ََل
اَّلل لَ َا َيََلم مقوا ذم َِب ِْب َولَ َو َ
اجتَ َم معوا لَهم َويَ َن يَ َسلمَبذ مه مم الل َِب م
َ
َ
َ َ
ضع َ َ
وب} ] احلج .[ 73 :مث يبهل تعاىل بعد ذلو السبب
ف الطَّلل م َوال ََمطَلم م
يَ َستَذ َاق ملوهم ْ َاهم َ م
اَّللَ َي َّق ََ َد َهَ يَ َّن َّ
الرئيس يف هذا الشرا ,أن هنيالء املشركهلَْ { :ل ََ َد موا َّ
اَّللَ لََق َو ٌّي َع َْيْ}

] احلج.[ 72 :
«فما عظموا حق تعظيمه ,إذ لو فعلوا ما أشركوا معه الضعفاء العرز ,وهو ال الب
()5
القوي ...فكيب يشاركه الضعيب الذليل؟»
 - 5تعريف الْراط املستقْم:

فهذا هو القصد الثا  ,ألن اإلنس واجلن هلقوا لعبادة هللا تعاىلَ { ,وَْل َخلَ َق م ا ََِ َّا

اْلنَس يَََّل لَْذ َعب مد َ
ون} ] الذاردت.[26 :
َو ََ َ َ م

قال ال زال رمحه هللا« )3( :وعمدة هذا الصرا املستقيم أمران:

) (1نظم الدرر يف ترتيب ا دت والسور.)51-51/1( ,
) (5التحرير والتنوير.)527-526/17( ,
) (3جواهر القرآن.)58 ( ,
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املالزمة واملخالفة» .أي :مالزمة صرا املوحدين من الذين أنعم هللا عليهم ومن عليهم
اب داية والتوفيق ,وخمالفة صرا املشركهل من الذين غضب هللا عليهم ,والضالهل عن ا دل
ودين احلق.
ْ - 1ألي األخالق والسلوَ:
وهذا هو املقصد الثالث ,حيث إن القرآن العظيم ض كثريا على مكارم األهال وحماسنها
ب
يف العادات واملعامالت ,ومن هذا املكارم األهالقية :العفو يف قوله تعاىلَ { :ووَ َن تَذ َع مفوا وََذ ََر م

َ
ض َ بَذ َْذاَ مك َم} ] البقرة.[537 :
س موا الَ َف َ
للتَّذ َق َوى َوََل تَذ َا َ

ٍ
َ
َ
ب
والعدل يف قوله تعاىلَ { :وََل َََي َرَْاَّ مك َم َشاََآ من ََذ َوِّ َعلَن و َََّل تَذ َعدلموا ا َعدلموا مه َو وََذ ََر م

لَلتَّذ َق َوى} ] املائدة.[8 :

ََ
َ َ َ
واإلحسان يف قوله تعاىلَ { :وا َعبم مدوا َّ
س ْلَ َوبَ َلي
اَّللَ َوََل تم َش َرمكوا به َش َْذئْل َوِبل ََوال َديَ َا ي َي َ
الْ َ
الَ مق َرََب َوالََْذتَ َلْن َوال ََمسلكَ َ
السبَْ َ
َ َوا ََِل َ َذي الَ مق َرََب َوا ََِل َ ا َِمام َ َو َّ
لي َ َِب َََِا َ َوابَ َا َّ
َ

َوَْل َْلَ َك َ و ََميَلنم مك َم} ] النساء.[36:

ضوا َع َاهم َوََللموا لَاَل وَ َع َمللماَل
واإلعرامل عن الل و يف قوله تعاىلَ { :ويَ َذا ََمس معوا اللَّغَ َو وَ َع َر م

ََ
َ
َ} ] القصص.[22:
َولَ مك َم وَ َع َمللم مك َم َس َالِّ َعلََْ مك َم ََل نَذ َبذتَغَ ا ََِلهل َ

إل غري ذلو من ا دت الدالة على مكارم األهال وحماسن العادات

) (1انظر :الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي ,د .احلسن حريفي.)177-173/1( ,

(.)1
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تْحْح العقلئد والتْو اً

ويترلي هذا املقصد يف عناصر ريالرية:
 - 1تْحْح عقْدة التويْد:
القرآن العظْم ْا ووله يَل آخره دعوة يَل التويْد ،وينكل للشرَ ,وبيان حلسن عاقبة
املوحدين يف الدنيا وا هرة ,وسوء عاقبة املشركهل يف الدارين.

وقد اعت القرآن الشرا أعظم جر ة يقلفها خملو  ,قال تعاىل{ :يَ َّن َّ
اَّللَ ََل يَذ َغ َف مر وَ َن

شلءم} ] النساء.[28 :
يم َش َر ََ بَ َه َويَذ َغ َف مر َْل مدو َن َذلَ َ لَ َم َا يَ َ
وإن حقيقة الشرا احنطا ابإلنسان من مرتبة السيادة على الكون – كما أراد هللا له – إىل
مرتبة العبودية واخلضوع للمخلوقات ,سواء كانت مجادا ,أو نباات ,أو حيواان ,أو إنساان ,إىل غري
َّلل غَْذر ْ َش َركََ بَ َه وْا ي َش َر ََ َِب ََّ
ََ
الس َم َلء
َّلل َ َكأ ََّمنَل َخ َّر َْ َا َّ
ذلو ,قال هللا تعاىل { :مياَذ َفلءَ َّ َ َ م َ َ َ َ م
َ
الريح َيف ْ َك ٍ
لن َس َح ٍ
ْق} ] احلج .[31-31
َذتَ َخطَمفهم الطََّْذ مر و ََو تَذ َه َوي بَه مَ م َ

والدعوة إىل التوحيد هي املبدأ األول املشلا بهل رساالت النبيهل مجيعا ,فكل نيب اندل

قومه أن {ا َعبم مدوا َّ
اَّللَ َْل لَ مك َم َْ َا يَلَ ٍه غََْذ مرهم} ] األعراف.[29-

وَل و َ
َن ام َعبم مدوا َّ
وً} ]
وقال هللا تعاىلَ { :ولََق َد بَذ َعاَذاَل َيف مك َم و َّمْ ٍة َ مس ْ
اجتَاَبموا الطَّلغم َ
اَّللَ َو َ
النحل.[36 :
وا يَََّل نم َ
{وَْل وَ َ َسلَاَل َْ َا ََذ َبلَ َ َْ َا مس ٍ
ويَ يَلََْ َه وَنَّهم ََل يَلَهَ يَََّل و َََ
َ
َ
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َل َعب مد َ
ون} ] األنبياء.[52 :
م

فال مكان للوسطاء بهل هللا عز وجل وبهل هلقه ,قال تعاىل{ :ويَ َذا سأَلَ َ َعب َ
لدي َع َمّن
َ
َ َ

َستَ َج َ لَ مك َم} ] غافر.[61 :
ََإَمر ََ َري } ] البقرةَ { .[186 :وََ َ
لا َب مك مم ا َدعم َور و َ
 - 1تْحْح العقْدة يف الابوة والرسللة:

وذلو ببيان اَلجة يَل الابوة والرسللة ,قال تعاىل{ :كلن الاَّلس و َّمْةْ و َ
ث َّ
اي َدةْ َذبَذ َع َ
اَّللم
م َ

َ
َ
َ
َ الا َ
َّلس َ َْمل ا َختَذلَ مفوا َ َْه}
َ مْبَ َم
لب َِب َََ َمق لَْ َح مك َم بَذ َ َ
الاَّبََْم َ
يا َووَنَذ َْ َا َْ َع مه مم الَكتَ َ
يا َومْ َال َ َ
ش َر َ
] البقرة.[513 :

َ
يا} ]النساء .[162:فليس
وبيان وظلئف الرس  ,قال تعاىل { :م مس ْال مْبَ َم
يا َومْ َال َ َ
ش َر َ

شر َْاَذلم مك َم
الرسل آ ة وال أبناء آ ة ,إنا هم بشر يوحى إليهم ,قال تعاىلَ{ :م َ يَ َّمنَل و َََ بَ َ

 :و ََّمنَل يَ َ مكم يَلَه و َ
ايد} ]الكهب.[111 :
وين يَ ََّ
يم َ
م َ َ

وال لكون هداية القلوب ,قال تعاىلَ َ { :ل مكَ َر يَ َّمنَل وَنَ َ مْ َل مكَر ( )11لَ َس َ َعلََْ َه َم

َ
س َْ َط ٍر} ]ال اشية.[ 55 -51 :
ِبم َ

شر
وقد فنَّد القرآن الشبهات الة أاثرها النا ريد ا يف وجه الرسل ,كقو م {يَ َن وَنَذتم َم يَََّل بَ َ

َ
لء َّ
اَّللم َألَنَذ َْ َا َْ َالئَ َكةْ} ]املنيمنون .[ 52 :فرد
ْاَذلماَل} ]إبراهيم .[11 :وقو م { َولَ َو َش َ
شر َْاَذلم مك َم َولَ َك َّا َّ
اَّللَ ميَما
القرآن عليهم مبثل قوله تعاىلََ{ :للَ َ َم َم م مسلم مه َم يَ َن َََن ما يَََّل بَ َ

شلء َْا َعب َ
لدهَ} ]إبراهيم .[11 :ومثل قوله تعاىلَ{ :م َ لَ َو َكل َن َيف َاألَ َ َ
ض
َعلَن َْ َا يَ َ م َ َ
وَل} ]اإلسراء.[92 :
الس َم َلء َْلَ ْكل َ مس ْ
َ لَاَذ َّْلَاَل َعلََْ َه َم َْ َا َّ
َْ َالئَ َكة ميََ م
شو َن مْط ََمئَاَم َ
وبهل القرآن العظيم علَبة الليا صدَوا املرسلَ والليا كلبوهم ،ومعظم قصص القرآن
الكرمي تدور حول هالا املكذبهل وجناة املنيمنهل ,قال
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َ َ
له َم لَلا َ
َ
له َم َو َج َعلَاَ م
تعاىلَ { :وََذ َوَِّ نمو ٍ لَ َّمل َك َّلبموا الر مس َ وَ َغ َرَذَاَ م
َّلس آَيَةْ َووَ َعتَ َد ََ للظَّلل َم َ
َ
لب َّ
َ ذَلَ َ َكاَ ْا (َ )13ومك ًّال َ
س َوَمذ مر ْ
لدا َوََثم َ
ْمل (َ )10و َع ْ
ض َربَذاَل لَهم
ود َوو َ
وَ بَذ َ َ
َص َح َ
الر َم
َع َل ْاِب وَل ْ
لا َومك ًّال تَذبَّذ َرََ تَذ َتبَ ْا} ]الفرقان.[39-37 :
َاأل ََْاَ َ

َ
َ
َّ َ
َ
َ} ]يونس:
يا آ ََْاموا َك َلل َ َي ًّقل َعلََْذاَل نمذ َا َج ال مَم َيْاَ َ
وقال تعاىل { :ممثَّ نمذاَ مجَ م مسلَاَل َوالل َ
.[113
 - 3تْحْح عقْدة اْلميلن ِبرخرة:
لقد اختذ القرآن العظيم يف تصحيح عقيدة اإل ان اب هرة وتثبيتها يف نفو املنيمنهل أساليب
شة:
فمن ذلو :يَلْة األدلة علن يْكلن البعث ،ببيان قدرة هللا تعاىل على إعادة اخللق كما

بدأهم أول مرة ,قال تعاىلَ { :و مه َو الَّ َلي يَذ َب َدوم َ
َق ممثَّ يمَعْ مدهم َو مه َو و ََه َو من َعلََْ َه} ]الروم:
اخلَل َ
.[57
وقد بهل القرآن العظيم يكمة هللا تعلَل يف اِْاء حأ ال يستوي ا سن واملسيء ,وال
والفاجر ,فتستحيل احلياة إىل عبث وابطل يتنزا هللا تعاىل عنه :قال هللا تعاىل{ :وَ َ َح َس َبذتم َم و ََّمنَل

ويضلَ { :وَْل َخلَ َقاَل َّ
َخلَ َقاَل مك َم َعبَذاْل َووَنَّ مك َم يَلََْذاَل ََل تمذ َر َج معو َن ]املنيمنون .[112 :وَلا ْ
الس َملءَ
َ َ
ََ
َّ َ
يا َك َف مروا َْ َا الاَّل َ ( )10و ََِّ
َو َاألَ َ َ
يا َك َف مروا َذ َويَ للَّل َ
ض َوَْل بَذ َْذاَذ مه َمل َِبط ْال َذل َ ظَا الل َ
ََ
ََْنع الَّ َليا آَْاموا و َع َملموا َّ َ َ
يا َيف َاألَ َ َ
ض و ََِّ ََْن َع م ال مَمت ََّق ََ َكللَ مف َّجل َ}
َ َ َ
الْلََلً َكلل مَم َفسد َ
َم

] .[58-57:
وقد كار يديث القرآن العظْم عا القْلْة ووهوا ل ,والكتاب الذي ال ي ادر ص رية وال
كبرية إال أحصاها ,وامليزان الذي توزن به احلسنات والسي ات ,واحلساب الدقيق الذي ال يظلم
نفسا شي ا ,وال مل وازرة وزر أهرل ,وعن اجلنة ونعيمها ,والنار وجحيمها.
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وأبطل القرآن العظيم األوهام الة أشاعها املشركون أن آ تهم املزعومة تشفع م عند هللا
تعاىل ,وما زعمه كذلو أهل الكتاب من شفاعة القديسهل وغريهم .فال شفاعة إال اذن هللا,

لعةم
وملنيمن موحد ,ورضى هللا عن هذا الشفاعة ,قال هللا تعاىل عن الكفارَ َ { :مل تَذ َاذ َف مع مه َم َش َف َ

َّ َ َ
َ َْا ََ
َ} ]املدرير .[28 :وقال أيضاَ َ َ :
لع} ]غافر:
مح ٍْم َوََل َش َفْ ٍع يمطَ م
الشل ع َ
"ْل للظَّللم َ َ
َ

ْا ذَا الَّ َلي يَ َش َف مع َع َا َدهم يَََّل إبََ َذنََه} ]البقرة . [522 :وقال تعاىل:
 .[18وقال تعاىلَ { :
ضن} ]األنبياء.[ 58 :
{ ََل يَ َش َف معو َن يَََّل لَ َم َا ا َتَ َ

()1

املطل الاللث
ع اَرٍ

إن شريعة القرآن العظيم متتاز بكوتا شريعة عملية تسعى إىل حتصيل مقاصدها ,ابلقول
والعمل على مستول الفرد واجلماعة.
وهللا – سبحانه وتعاىل – ال فى عليه ما يف بعض التكاليب من املشا  ,على بعض

وخلَ َق ََ
سل من
النفو  ,فهو حمي بضعب اإلنسان املكلب وقلة حيلته ,كما قال تعاىل { :م
اْلنَ َ

ض َعْ ْفل} ]النساء .[58 :وهذا املشا من قبيل املشا املعتادة املقدور عليها ,وأن املقصد
َ
من إحداقها ابألفعال تربية النفو  ,وقهرها ,وكبح مجاحها ,ل ال جتنح إىل ما ال ل« ,إذ
خمالفة ا ول والشهوة هي من املقاصد املعت ة شرعا»(. )5

) (1انظر :كيب نتعامل مع القرآن العظيم( ,
) (5املوافقات يف أصول الشريعة.)222/5( ,

 .)88-83الوحي ا مدي.)116-118 ( ,
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ورغم أن هذا املشا مقدورة للمكلب ,إال أن الشل ع اَكْم زيا تكللْف الشرع بْياة
ع اَرٍ واملشقة ,حأ حتبها النفو  ,وتقبل على العمل هبا دون كلل أو ملل ,املفضي إىل
االنقطاع.

ورفع احلرج من سنة األنبياء مجيعا ,قال هللا تعاىلْ{ :ل َكل َن علَن الاَ َ َ
َ
ْمل
َ
َ
َّل ْ َا َي َر ٍٍ َ
م
اَّلل لَهم ساَّةَ ََّ َّ َ
يا َخلَ َوا َْ َا ََذ َب م} ]األحزاب « .[38 :أي هذا حكم هللا يف
َذ َر َ
ض َّم م
اَّلل َيف الل َ
األنبياء قبله ,يكن ليأمرهم بشيء وعليهم يف ذلو حرج"(.)1
ف َّ
سل يَََّل مو َس َع َهل} ]البقرة86:
ومن أهل التأويل من اعت قوله تعاىلََ { :ل يم َكلَم م
اَّللم نَذ َف ْ

سل},
[ .دليال على عدم وقوع التكليب مبا ال يطا يف شرائع هللا مجيعا ,لعموم لف { :نَذ َف ْ

الة وردت يف سيا النفي ,ألن هللا تعاىل ما شرع التكليب إال للعمل واستقامة أحوال اخللق,
(.)5
فال يكلفهم ما ال يطيقون فعله
إذا للسملية والْسر ْا وبرز ووصلف شريعة القرآن العظْم ,فقد قال هللا تعاىل:

{يم َري مد َّ
اَّللم بَ مك مم الَْم َس َر َوََل يم َري مد بَ مك مم العسر} ]لبقرة .[ 182 :وقال تعاىلَْ { :ل يم َري مد

َّ
اَّللم لََْ َج َع َ َعلََْ مك َم َْ َا َي َر ٍٍ} ]املائدة .[ 6 :ومن دعاء املنيمنهل ماحكاا هللا تعاىل بقوله:
َّ َ
يا َْ َا ََذ َبلَاَل َبَّذاَل َوََل محتَ َمملَاَل َْل ََل طَلََةَ لَاَل
{ َبَّذاَل َوََل َحتَ َم َ َعلََْذاَل يَ َ
ص ْرا َك َمل َمحَلَتَهم َعلَن الل َ
بَ َه} ]البقرة.[ 586 :

واَكمة يف مسلية شريعة القرآن العظْم« :أن هللا جعل هذا الشريعة دين الفطرة .وأمور
الفطرة راجعة إىل اجلبلة ,فهي كائنة يف النفو  ,سهل عليها قبو ا .ومن الفطرة النفور من

الشدة واإلعنات ,قال تعاىل{ :يم َري مد

) (1تفسري ابن كثري.)228/6( ,
) (5انظر :التحرير والتنوير.)297/5( ,
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ف َع َا مك َم َو مخلَ َق ََ
َّ
ض َعْ ْفل} النساء .[58 :وقد أراد هللا تعاىل أن
اَّللم وَ َن مَيَمَف َ
سل من َ
اْلنَ َ
تكون الشريعة اإلسالمية شريعة عامة ودائمة ,فاقتضى ذلو أن يكون تنفيذها بهل األمة سهال,
وال يكون ذلو إال إذا انتفى عنها اإلعنات ,فكانت بسماحتها أشد مالءمة للنفو  ,ألن فيها
إراحة النفو يف حال هويصتها وجمتمعها.
وقد هر للسماحة أرير عظيم يف انتشار الشريعة وطول دوامها ,فعلم أن اليسر من الفطرة,
ألن يف فطرة النا حب الرفق»(.)1
وْا يتتبع آَيً ع اَرٍ يلحظ وْريا ْهمَ ،سلكهمل القرآن العظْم ،يف عه
اَرٍ عا املكلفَ:
األوا :جميء آدت على هي ة بشارة تنبع مبقدم شريعة ,من اهتا التيسري والتخفيب ,من
َ
س مر ََ لَلَْم َس َرى} ]األعلى.[ 8 :
أمثال قوله تعاىلَ { :ونمذَْ م
فهذا ا ية الكر ة بشرت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وأمته بشرع ح سهل مستقيم
عدل ,ال اعوجاج فيه ,وال حرج وال عسر(.)5
الالر :جميء آدت فيها التنصيص على رفع احلرج ,إما ابلكلية ,وإما ابلتخفيب منه.

َ
َّ َ
يا ََل
س َعلَن الض َع َفلء َوََل َعلَن ال ََم َر َ
ضن َوََل َعلَن الل َ
ما األوا :قوله تعاىل{ :لََْ َ
ََ
َ
ََ
َ
َ َْ َا َسبَْ ٍ َو َّ
اَّللم غَ مفو
ْ محوا ََّّلل َوَ مسوله َْل َعلَن ال مَم َحساَ َ
َََي مدو َن َْل يمذ َاف مقو َن َي َرٍ يَ َذا نَ َ
َ َيْم} ] التوبة.[91 :
فأوضحت ا ية الكر ة األعذار الة ال حرج على من قعد معها عن

) (1مقاصد الشريعة اإلسالمية ,مد الطاهر بن عاشور( ,
) (5انظر :تفسري ابن كثري.)321/8( ,

.)571
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ض َذربَذتم َم َيف َاألَ َ َ
ْ مذروا َْ َذا
وْا الاذلر :قولـه تعـاىلَ { :ويَذَا َ
س َعلَ َذْ مك َم مجاَذل وَ َن تَذ َق م
ض َذلَ َذْ َ

َّ َ َ
َّ َ
َ
يا َك َف مروا}[النساء.]111 :
الْ َالة يَ َن خ َفتم َم وَ َن يَذ َفتاَ مك مم الل َ

ولقــد قــال الصــحايب اجلليــل يعلــى بــن أميَّــة لعمــر بــن اخلطــاب : إنــا قــال هللا

تعاىل{ :يَ َن َخ َفتم َم} ,وقد أمن النا
اَّلل ِّهبا عليكم .فاقبلوا صدقتهُ»(.)1
ص َّد َ َّ
ص َدقَةم تَ َ
عن ذلو .فقال « َ
حممـ َـل هــذا اخلـ َّ
ـو َّ
أن النــيب  أقـ َّـر عمــر
قــال ابــن عاشــور ( محذذه هللا)« )5( :والشـ َّ
أن َ
ِّ
ابلقصر ألجل اخلـوف ,فكـان القصـر ألجـل اخلـوف رهصـةم لـدفع
على فهمه ختصيص هذا ا ية
املشقة».
عر الال ِ بلْدَة ،وهو َل يريد يَل د ع َّ
املشقة ,وهللا أعلم(.)3
وَد َّ
أما بعد:
فــذلو شــاهد بواقعيــة القــرآن العظــيم الــذي يعــلف بضــعب اإلنســان فيشـ ِّـرع لــه مــا ال
يعرزا .وهذا من عظمته ِّ
وعلو شأنه ورفعته.
ِّ
ِّ
فسألت رسـول هللا 
ت منهُ.
ُ
ت ممَّا َعرب َ
فقالَ :عرب ُ

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب صالة املسافرين وقصرها.)686 ( ,)278/1( ,
( )5التحرير والتنوير.)521/2( ,
( )3انظر :الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي .)191-186/1( ,الوحي ا مدي.)183-181 ( ,
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املطل الرابع
تقرير كراْة اْلنسلن ويقوَه

إن مــن أعظــم مقاصــد القــرآن العظــيم مــا يتعلَّــق بتقريــر كرامــة اإلنســان ,ورعايــة حقوقــه,
ويتَّضح ذلو من هالل النُّقا ا تية:

ووَل :تقرير كراْة اْلنسلن:
ْ

طاملــا ينيكــد القــرآن العظــيم -م ـرارا وتك ـراراَّ -
أن اإلنســان خملــو م كــرمي علــى هللا تعــاىل,
حيــث هلــق آدم بيــدا ,ونفــب فيــه مــن روحــه ,وجعلــه هليفــة يف األرمل ,واســتخلب أبنــاءا مــن
بعدا ,وهي منزلة تطلعت إليها أنظار املالئكة الكرام ,فلم متنح م ,حكمة من هللا تعاىل القائل:

ذلا ب ذ َ لَلَم َالئَ َكذ َذة يََر ج َ
لع ذ َيف َاألَ َ َ
َ َ
َ
ْهذذل
ْهذذل َْذ َذا يمذ َفس ذ مد َ
ض َخلْ َف ذةْ ََذذللموا و َََتَ َع ذ م َ
َ
م َ
َ
{ َويَ َذ ََذ َ َ

َ
ويسذ َذف م ال ذ مَدْلء وَََنذذا نم َ َ َ
ذلا يََمر وَ َعلَذ مذم َْذذل ََل تَذ َعلَ ممذذو َن}[البقــرة:
س لَذ َ ََذ َ
ََ َ
سذذبم مح حبَ َمذذد ََ َونمذ َق ذ مد م
َََ م َ
ذلهم َْذا الطََّْب َ
ذلً
 ]31والقائل أيضاَ { :ولََق َد َك َّرَْاَل بََّن آ َ
َد َِّ َو َمحَلَاَ م
له َم َيف الَبَذ مَر َوالَبَ َحذ َر َوَ َزَذَاَ م َ َ مَ

لهم َعلَن َكاَ ٍ َممَّا َخلَ َقاَذل تَذ َف َ
ذْال}[اإلسـراء .]71 :ويقـول تعـاىل{ :وََملَ تَذ َذرَوا و َّ
َن َّ
َو َ َّ
ضْ
اَّللَ
َ
ضلَاَ م َ
ض ووَسذذب َج علَذذْ مكم نَعمذذه ظَذ َ
السذذملو َ
ذله َرةْ َوَِب َطاَذةْ}[لقمــان:
اً َوَْذذل َيف َاألَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ م
َّر لَ مكذ َذم َْذذل َيف َّ َ َ
َسذذخ َ

.]51

ومــن أجــل ذلــو أنكــر القــرآن العظــيم علــى بعــض البشــر انتكــا فطـرهتم حيــث جعل ـوا

َ
َ
الق ــول املس ــخرة ــم آ ــة يعب ــدوتا م ــن دون هللا ,فق ــال تع ــاىلَ { :وْ ذ َذا آ َََيتَذذه اللََّْذ ذ م َوالاذ َ
َّه ذذل م
ََ
لشذذم َ َ
َ
َو َّ
ذج مدوا ََّّلل الَّذ َذلي َخلَ َق مهذ َّذا يَ َن مك َا ذذتم َم يَ ََّيهم
س َوََل ل َل َق َمذ َر َو َ
ذج مدوا ل َّ َ
اسذ م
س َوالَ َق َمذ مذر ََل تَ َسذ م
الشذ َذم م

تَذ َعبم مدو َن}[فصلت.]37 :

وأنكــر علــى بعــض آهــر مــن البشــر فقــدان ك ـرامتهم ,وكــوتم أذاناب ل ــريهم ,وهــم الــذين

لدتَذاَل
حكى هللا تعاىل قو مَ { :وََللموا َبَّذاَل يَ ََّ وَطَ َعاَل َس َ
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السبَ َْال}[األحزاب.]67 :
وَ َّ
اء ََ َأ َ
َضل َ
َومكبَذ َر َ
وأنكر على آهرين غلوهم يف تقديس البشر حهل أطاعوهم يف معصية هللا ,فقال تعاىل:

ون ََّ
َ
{ َّاختَ ملوا وَيبل مهم و َهبلنَذهم وَ ِبِب َْا مد َ
ْح ابَ َا َْ َرَميَ َوَْل و َمْ مذروا يَََّل لََْذ َعبمذ مدوا يَ َْذل
َ َ َ َ َ م َ م َ ََ ْ َ
اَّلل َوال ََمس َ
وَ
اي ْدا}[التوبة.]31 :
َ

بل رد القرآن على مـن نسـب إىل بعـض األنبيـاء أنـه دعـا النـا إىل عبـادة نفسـه ,فقـال

َ
ش ٍر وَ َن يذ َيتَْهم َّ َ
وا لَلا َ
ذلدا َ:
َم َوالاذبمذ َّوةَ ممثَّ يَذ مق َ
تعـاىلَْ { :ل َكل َن لَبَ َ
َّلس مكونمذوا عبَ ْ
اَّللم الَكتَ َ
م َ
لب َوا ََمك َ

ون ََّ
َْا مد َ
اَّلل} [آل عمران.]79 :
َ

اثنْْل :تقرير يقوق اْلنسلن:

َّ
إن ما تت ل به اإلنسانية اليوم ,وتطلق عليه اسم (حقو اإلنسـان) ,قـد اعتمـدا القـرآن
وقرر ما هو أمشل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قران).
فقــرر القــرآن العظــيم يذذق كذ ينسذذلن يف اَْذذلة ,مــا يرتكــب جرمـا موجبـا إابحــة دمــه

س الَََّ َي َّرَِّ َّ
اَّللم يَََّل َِب َََ َمق}[األنعام.]121 :
شرعا ,قال تعاىلَ { :وََل تَذ َقتمذلموا الاَّذ َف َ

ويق اْلنسلن يف ايذرتاِّ ْسذكاه اخلذلص ,وعـدم دهولـه إال اذنـه ,قـال تعـاىلََ { :ل
َ
َ
س ذلَم مموا َعلَذذن و ََهلَ َه ذل َذلَ مكذ َذم َخ َْ ذذر لَ مكذ َذم لَ َعلَّ مكذ َذم
تَذ َد مخلموا بمذْمذ ْ
سذذوا َوتم َ
ذورا غََْ ذ َذر بمذْمذذوت مك َم َيذ َّذأ تَ َستَأَن م
َ
وهل َي َّذأ يمذ َذيذَ َن لَ مك َذم َويَ َن ََْذ َ لَ مك مذم ا َ َج معذوا
َي ْدا َ َذال تَذ َد مخلم َ
تَ َل َّك مرو َن (ََ )10إ َن َملَ َََت مدوا َ
ْهل و َ
َل َ َج معوا مه َو وَ َزَكن لَ مك َم}[النور.]58-57 :
ويذذق اْلنسذذلن يف صذذْلنة دْذذه وْللذذه ,ومحايــة ملكــه احلــالل ,قــال تعــاىلََ { :ي وَيذ َهذذل
الَّذ َذليا آَْاذذوا ََل َأتَ مكلمذذوا وَْذذوالَ مكم بذْ ذذا مكم َِبلَب َ
لط ذ َ يَََّل وَ َن تَ مكذذو َن ََتَذذل َةْ َعذ َذا تَ ذ َذر ٍ
اض َْ ذ َا مك َم َوََل
َ َم
َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ
س مك َم يَ َّن َّ
ْمل}[النساء.]59 :
اَّللَ َكل َن ب مك َم َي ْ
تَذ َقتمذلموا وَنَذ مف َ
َّ َ
يا
ويق اْلنسلن يف صْلنة عرضه وكراْته ،قال تعاىلََ { :ي وَيذ َهل الل َ
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آَْاوا ََل يسخر ََوِّ َْا ََذوٍِّ عسن وَ َن ي مكونمذوا خْذذرا َْذ َاذهم وََل نَسذلء َْذا نَ ٍ
سذن وَ َن
َ
َم َ َ َ َ
سذلء َع َ
ََ ْ م َ َ َ َ َ
َ َ ََ

يَ مك َّا َخ َْذرا َْ َاذ مه َّا َوََل تَذل ََم مْوا وَنَذ مفس مك َم َوََل تَذاَلبَذ مْوا َِب َألَلَ َقل َ
ب} [احلررات.]11 :
ْ
َ

ويذق اْلنسذذلن يف الذذْواٍ وتكذذويا األسذذرة ,رجـال كــان أو امـرأة ,قــال تعــاىلَ { :وَْذ َذا
َ
َ
ََ
اجل لَتَ َس مكاموا يَلََْذ َهل َو َج َع َ بَذ َْذاَ مك َم َْ َو َّد ْة َوَ َمحَةْ يَ َّن َيف َذلَ َ
آ َََيته وَ َن َخلَ َق لَ مك َم ْ َا وَنَذ مفس مك َم وَ َزَو ْ
َرََي ٍ
ً لََق َوٍِّ يَذتَذ َف َّك مرو َن}[الروم.]51 :
َ
وي ذذق اْلنس ذذلن -بع ــد ال ــزواج -يف اْلْن ذذلب ,ق ــال تع ــاىلَ { :و َّ
اَّللم َج َعذ ذ َ لَ مك ذ َذم َْ ذ َذا

وَنَذ مف َس مكم وَ َزواجل وجع لَ مكم َْا وَ َزو َ
َ َو َي َف َد ْة}[النحل.]75 :
اج مك َم بَاَ َ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ

وي ذذق الل ي ذذة يف اَْ ذذلة ,بن ــهل كــانوا أو بنــات ,و ــذا أنكــر القــرآن العظ ــيم علــى أه ــل
اجلاهلية ,فعلتهم الشنيعة ,يف وأدهـم البنـات ,وقـتلهم أوالدهـم ألي سـبب كـان ,وع َّـد ذلـو جرمـا

عظيم ـا ,ق ــال تع ــاىلَ { :وََل تَذ َقتمذلم ذذوا و ََوََل َد مك ذ َذم َْ ذ َذا يَ َْ ذ َذال ٍق َََن ذ مذا نَذ ذ َذرمزَم مك َم َويَ ََّي مه ذ َذم}[األنع ــام:
َ { .]121وََل تَذ َقتمذلمذذوا و ََوََل َد مكذ َذم َخ َشذذَْةَ يَ َْذ َذال ٍق َََنذ مذا نَذ َذرمزَمذ مه َم َويَ ََّي مكذ َذم يَ َّن ََذ ذ َتذلَ مه َم َكذذل َن َخطَئْذذل

َكبَذ ا} [اإلسـراء{ .]31 :ويَ َذا الَمذوء َ َ
َي َذنَذ ٍ َمتَلَذ َ }[التكــوير-8 :
ودةم مسذذئلَ َ (َِ )3ب َم
َ
ََم
ْ
.]9
ذلجْا وو فقــريا ,يف أم ـوال األغنيــاء ,قــررا
ويذذق اْلنس ذذلن يف كفليذذة الع ذذْز ين كذذلن ع ذ ْ
َّ َ
يا َيف و ََْذ َذوا ََ َم َيذ ٌّ
لسذذلئَ َ َوال ََم َحذ مذروَِّ}[املعــارج:
ذق َْ َعلمذوِّ ( )12لَ َّ
القــرآن بقولــه تعــاىلَ { :والذذل َ
َ
ََ
ص ذ َدََةْ تمطَ َمهذ مذرمه َم َوتمذ ذ َْمكَْ َه َم ََذذل}[التوبــة .]113 :ويف
 .]52-52وقولــه { :مخ ذ َل ْذ َذا و ََْذ َذوا َم َ
أموال الدولة من ال نائم والفيء ,ففي كل منها حق لليتامى واملساكهل وابن السبيل.
ويق اْلنسلن يف ينكل املاكر ،و ض الفسلد ,ومقاومة الظلم البهل ,والكفر البوا ,

ون ََّ
َّ َ
س مكم الاَّل وْذل لَ مكذم َْذا مد َ
اَّلل
يا ظَلَ مموا َذتَ َم َّ م م َ َ َ َ
قررا القرآن بقوله تعاىلَ { :وََل تَذ َرَكاموا يَ ََل الل َ

َ َ
ْ مرو َن}[هود.]113 :
لء ممثَّ ََل تمذ َا َ
ْ َا و ََولَْ َ
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ذلن داو َ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ
سذ َ َ م َ
ْسذذن ابَذ َا َْذ َذرَميَ
وقولـه تعــاىل{ :لمعذ َذا الذذل َ
ود َوع َ
يا َك َفذ مذروا ْذ َذا بَذ َذّن ي َسذ َذرائْ َ َعلَذذن ل َ
َ
َ
س َْذذل َكذذلنموا
ْذ َذوا َوَكذذلنموا يَذ َعتَ ذ مدو َن (َ )03كذذلنموا ََل يَذتَذاَذ َ
ذَل ذ َ َِبَذذل َع َ
ذله َو َن َعذ َذا مْ َا َك ذ ٍر َذ َعلمذذوهم لَب ذ َئ َ

يَذ َف َعلمو َن}[املائدة.]79-78 :

ولقد ا تقن القرآن العظْم له اَقوق يَل ْرتبة الفرائض والواجبلً ,ألن مـا كـان
من احلقو كن صاحبه أن يتنازل عنـه ,أمـا الواجبـات املفروضـة فـال نـوز أبـدا التنـازل عنهـا(.)1
فما أعظمه من كتاب.

ووَل :تكويا األسرة:
ْ

املطل اخللْس
تكويا األسرة وينْلف املروة

مـن املقاصـد الـة هـدف إليهـا القـرآن ,تكـوين األسـرة الصـاحلة ,والـة هـي الركيـزة األوىل
للمرتمع الصا  ,ونواة األمة الصاحلة.
وال ريب أن أسا تكوين األسرة هو الزواج ,وقـد عـدا القـرآن آيـة مـن آدت هللا ,مثـل

هلق السماوات واألرمل ,وغريمها ,فقال هللا تعـاىلَ { :وَْ َذا آ َََيتَ َذه وَ َن َخلَ َذق لَ مك َذم َْ َذا وَنَذ مف َسذ مك َم
اجذذل لَتَ َسذذ مكاموا يَلََْذ َهذذل َو َج َعذذ َ بَذ َْذذذاَ مك َم َْذ َذو َّد ْة َوَ َمحَذذةْ يَ َّن َيف َذلَذذ َ َر َََي ًٍ لََقذ َذوٍِّ يَذتَذ َف َّك ذ مذرو َن}
وَ َزَو ْ
[الــروم .]51 :فقــد أشــارت ا يــة الكر ــة إىل الــدعائم الــثالث الــة تقــوم عليهــا احليــاة الزوجيــة,
وهي :السكون ,واملودة, ,

( )1انظر :كيب نتعامل مع القرآن العظيم .)92-89 ( ,الوحي ا مدي.)177-173 ( ,
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والرمحة.

وقــد ــى القــرآن العظــيم االرتبــا بــهل الــزوجهلَْْ { :اَلَْذذل غَلَْظْذذل} ,كمــا يف قولــه

َخ َل َن َْ َا مك َم َْْاَلَْل غَلَْظْل}[النساء .]51 :واملقصود به القعد القوي املتهل.
تعاىلَ { :وو َ

وق ــد عـ ـ الق ــرآن الك ــرمي ع ــن م ــدل الق ــرب واللص ــو وال ــدفء والوقاي ــة والس ــل ب ــهل

الــزوجهل ,فــأنزل كــال منهمــا مــن ا هــر منزلــة اللبــا لصــاحبه ,فقــال تعــاىل { :مهذ َّذا لَبَذذلس لَ مكذ َذم

َووَنَذتم َم لَبَلس َم َّا}[البقرة.]187 :
ومن أول أهداف الزواج يف القرآن :الذرية الصاحلة ,الة تقر هبا أعهل األبوين ,لذا قـال
اَّلل جع ذ ذ ذ لَ مكذ ذ ذذم َْذ ذ ذذا وَنَذ مف َس ذ ذ ذ مكم وَ َزواجذ ذ ذذل وجع ذ ذ ذ لَ مكذ ذ ذذم َْذ ذ ذذا وَ َزو َ
ذَ
اج مكذ ذ ذ َذم بَاَذ ذ ذ َ
تع ـ ــاىلَ { :و َّم َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ

َو َي َف َد ْة}[النحل.]75 :

ومــن دعــاء عبــاد الــرمحن { :بَّذاَذذل َه ذ لَاَذذل َْذذا وَ َزو َ
اجاَذذل َوذم مَََّيتَاَذذل َمذ َّذرةَ وَ َعذ م ٍ
اج َعلَاَذذل
ذَ َو َ
َ
َ َ
َ

لَل َ
َ يَ َْ ْلْل}[الفرقان.]72 :
َمتَّق َ
م

وال بد ذا األسرة أن تكون متوافقة من جهة الدين ,لذا حرم القرآن نكا املشركات,

وإنكا املشركهل ,فقال تعـاىل{ :وََل تَذ َا َكحذوا الَم َشذ َرَك َ
لً َي َّذأ يمذ َذيَْ َّا َوَأل ََْذة مْ َيَْاَذة َخ َْذذر َْ َذا
م م
َ
َ
َ
ٍ
َ َي َّذأ يمذ َيَْامذوا َولَ َع َبذد مْ َذيَْا َخ َْذذر َْ َذا مْ َشذ َر ٍَ َولَ َذو
مْ َش َرَكة َولَ َو وَ َع َجبَذ َت مك َم َوََل تمذ َاك محوا ال مَم َش َرك َ
َ َ َ
َ
ذَ آ َََيتَذ َذه لَلاَّذ َ
وَ َع َجذذبَ مك َم ومولَئَ ذ َ يَذ َد معو َن يَ ََل الاَّذذل َ َو َّ
ذلس
اَّللم يَذ َد معو يَ ََل ا ََِاَّذذة َوال ََمغَفذ َذرة إبََ َذنَذذه َويمذبَ ذ َم م

لَ َعلَّ مه َم يَذتَ َل َّك مرو َن} [البقرة.]551 :

فختمـت ا يـة ثكمــة هـذا التحـرمي ,فمــا أبعـد املسـافة بــهل املشـركهل ,الـذين يــدعون إىل
النار ,وبهل املنيمنهل الذين يدعون إىل اجلنة وامل فرة.
وقد رهص القرآن يف نكا الكتابيـة ,ألتـا ذات ديـن ـاوي األصـل ,وهـي تـنيمن -يف
اجلملة -ابهلل ورساالته ,وابلدار ا هرة ,وإن كان إ اان
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َ
مشواب ولذلو قال هللا تعاىل{ :وطَع َّ َ
لب َي ٌّ لَ مك َم َوطَ َع ملْ مك َم َي ٌّ َم َذم
يا وموتموا الَكتَ َ
َ َم
لِّ الل َ
والَمحْا م َ
َكت َ َ
َ
لً والَمحْاَ م َ َّ َ
َ َ
ذوه َّا
َ م َ ََ
لب ْ َا ََذ َبل مك َم يَذَا َآتَذ َْذتم مم م
لً ْ َا ال مَم َيْاَ َ م َ َ
يا وموتموا ال َ َ
لً ْ َا الل َ

ْاََ غَْذر ْسل َ َحَ وََل ْت َ
َّخ َلي وَ َخ َد ٍ
َ
ان} [املائدة.]2 :
مجوَ مه َّا مَحم َ َ َ م َ َ َ م
وم

ونظــرا ألن املســلم يعــلف أبصــل ديــن الكتابيــة ,فلــن تضــام عنــدا ,ولــن تضــيع حقوقهــا.
خبالف الكتايب الذي ال يعلف أبصل دين املسـلمة ,وال ابلكتـاب الـذي آمنـت بـه ,والنـيب الـذي
اتبعته ,ومن هنا جاء اإلمجاع على حترمي زواج املسلمة ب ري املسلم ,ولو كان كتابيا(.)1

اثنْْل :ينْلف املروة وحتريرهل ْا ظلم اِلهلْة:

ومن أهم ما جاء به القـرآن :إنصـاف املـرأة ,وحتريرهـا مـن لـم اجلاهليـة ـا ,فقـد كانـت
النســاء قبــل اإلســالم مظلومــات ممتهنــات مســتعبدات عنــد مجيــع األمــم ,ويف ش ـرائعها وقوانينهــا,
حأ عند أهل الكتاب ,إىل أن جاء اإلسالم ,ونزل القرآن ,فأعطى هللا النساء مجيع احلقو الـة
أعطاها للرجل ,إال ما يقتضيه اهـتالف طبيعـة املـرأة وو ائفهـا النسـوية مـن األحكـام ,مـع مراعـاة
تكر ها ,والرمحة هبا ,والعطب عليها(.)5
فقــد حررهــا القــرآن مــن حتكــم الرجــل يف مصــريها ب ــري حــق ,وأعطاهــا حقوقهــا لكوتــا
إنساان ,وكرمها لكوتا أنثى ,وبنتا ,وزوجة ,وأما ,وعضوا فاعال يف اجملتمع(.)3

( )1انظر :املصدر نفسه.)111-118 ( ,
( )5انظر :الوحي ا مدي.)516 ( ,
( )3انظر :املصدر السابق.)115 ( ,
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وقد أوضح الشيب حممد رشـيد رضـا( ( -)1محذه هللا) -يذلا الاسذلء َبذ ْبعذث الاذل
()5
 ، عاد وْم األ ض ي ْلَل ,فقال:
«كانت املرأة تشلل وتباع ,كالبهيمة واملتاع ,وكانت تكرا على الـزواج وعلـى الب ـاء ,وكانـت
تورث وال ترث ,وكانت متتلو وال متلو ,وكان أكثر الذين لكوتا ررون عليها التصرف فيما
متلكـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــدون إذن الرجـ ـ ـ ــل .وكـ ـ ـ ــانوا يـ ـ ـ ــرون للـ ـ ـ ــزوج احلـ ـ ـ ــق يف التصـ ـ ـ ــرف مبا ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن دوتـ ـ ـ ــا.
وقــد اهتلــب الرجــال يف بعــض الــبالد يف كوتــا إنســاان ذا نفــس ورو هالــدة كالرجــل أم ال؟ ويف
كوتــا تلقــن الــدين وتصــح منهــا العبــادة أم ال؟ ويف كوتــا تــدهل اجلنــة أو امللكــوت يف ا هــرة أم
ال؟ فقرر أحد اجملامع يف رومية أتا حيوان جنس ال رو لـه وال هلـود ,ولكـن نـب عليهـا العبـادة
واخلدمـة ,وأن يكمــم فمهــا كـالبعري ,والكلــب العقــور ,ملنعهـا مــن الضــحو والكـالم ,ألتــا أحبولــة
الشيطان وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته ,وكان بعض العرب يرون أن ل،ب احلق يف
قتل بنته ,بل يف وأدها -دفنها حية -أيضا.
وكان منهم من يرل أنه ال قصا على الرجل يف قتل املرأة وال دية».

( )1هــو حممــد رشــيد يــن علــي رضــا بــن حممــد مشــس الــدين بــن حممــد هبــاء الــدين القلمــو  ,الب ــدادي األصــل ,احلســي
النسب :صاحب جملة «املنـار» وأحـد رجـال اإلصـال اإلسـالمي ,مـن الكتـاب ,العلمـاء ابحلـديث واألدب والتـاريب
والتفســري .ولــد يف القلمــون (مــن أعمــال ط ـرابلس الشــام) ســنة(1585ه) ,ونظــم الشــعر يف صــباا ,وكتــب يف بعــض
الصـ ــحب .وم ـ ــن أشـ ــهر آاثرا« :تفس ـ ــري الق ـ ــرآن الكـ ــرمي» ,و«ال ـ ــوحي ا مـ ــدي» ,و «شـ ــبهات النصـ ــارل وحرـ ــج
اإلسالم» .تويف مبصر سنة(1322ه)« .انظر :األعالم.»156/6( ,
( )5الوحي ا مدي.)517 ( ,
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ينْلف القرآن للمروة:

أعطى القرآن العظيم املرأة مجيع حقوقها واعتل هبا وحررها من لم اجلاهلية ,ومـن أبـرز
صور تكرمي املرأة يف القـرآن :أن سـورة مـن السـبع الطـوال تسـمى «سـورة النسـاء» تضـمنت أنواعـا
من إريبات حقو املرأة يف نوا خمتلفة ,تكن حتصل عليها يف أدم اجلاهلية األوىل
وم ـ ـ ــن مظ ـ ـ ــاهر إنص ـ ـ ــاف الق ـ ـ ــرآن العظ ـ ـ ــيم للم ـ ـ ـ ـرأة ,وحتريره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ل ـ ـ ــم اجلاهلي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا أي :

 -1التأكيد على حقها يف احلياة مثل الرجل يف قوله تعاىلَ { :ويَذَا بم َم
َي مد مه َم َِب َألمنَذاَن ظَ َّ
ش َر و َ
َ َ
َ
َ
َ َ
شر بَ َذه وَميمَ َسذ مكهم َعلَذن مه ٍ
ذون و ََِّ
َو َج مههم مْ َس َودًّا َو مه َو َكظْم ( )13يَذتَذ َوا َى ْ َا الَ َق َوِّ ْ َا مسوء َْل بم م َ
يَ مدسهم َيف التذر َ
لء َْل ََي مك ممو َن}[النحل.]29-28 :
اب و َََل َس َ
َ

 -5أريبـت ــا حـق التملــو ,والتمتـع مبــا كسـبت مــن حـالل مثــل الرجـل يف قولــه تعــاىل:

َ
َ
َ َ
ََ
َ َ
{لَ مَ
سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ َ
س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلء نَْ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْ ممَّذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ا َكتَ َ
س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبموا َوللام َ
لر َج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلا نَْ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْ ممَّذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ا َكتَ َ

اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذأَلموا َّ
ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلَ َه} [النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.]35 :
اَّللَ َْ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َذا َ َ
َو َ

ذون هذ َذلهَ
 -3أنصــفها مــن لــم اجلاهليــة ــا حــأ يف الطعــام يف قولــه تعــاىلَ { :وََذذللموا َْذذل َيف بمطمذ َ َ
ََ
َاألَنَذع َلِّ َخللَْة لَ مل مكوَََ و محمَ َّرِّ َعلَن وَ َزو َ
ص َف مه َم
اجاَل َويَ َن يَ مك َا َْ َْذتَةْ َذ مه َم ْه مش َرَكلءم َسَْ َج َْي َه َم َو َ
َ
َ
َ
َ
يَنَّهم َي َكْم َعلَْم} [األنعام.]139 :
ذلس
 -2أريبت ا الكرامة عند هللا -حال التقول -مثل الرجـل يف قولـه تعـاىلََ { :ي وَيذ َهذل الاَّ م

يَ ََّ َخلَ َقال مكم َْا ذَ َك ٍر وومنَذاَن وجعلَال مكم مشعوِب وََذبلئَ لَتذعل موا يَ َّن وَ َكرْ مكم َع َا َد ََّ
اَّلل وَتَذ َقل مك َم}
َ َ َ
ََ َ
َ َ ََ َ َ م ْ َ َ َ ََ َ
[احلررات.]12 :

لب
 -2أريبت ا ريواب األعمال مثل الرجل يف قوله تعاىلَ َ { :
لستَ َج َ
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َ
ضذ مك َم َْذ َذا بَذ َعذ ٍ
ذض} [آل
ذْع َع َمذ َ َع َلْذ ٍ َْذ َا مك َم َْذ َذا ذَ َكذ ٍر و ََو ومنَذاَذذن بَذ َع م
َ ذم َذم َبذ مهذ َذم وَم
َر ََل ومضذ م
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران.]192 :

ْْ َممَّذل تَذذر ََ الَوالَذ َد َ
لا نَ َ
لر َج َ
ض ِّم َن ا حقها يف اإلرث مثل الرجل يف قوله تعاىل{ :لَ مَ
ان
َ -6
َ َ
و َاألََذَربذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو َن ولَلاَسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
ْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْ َممَّذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل تَ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ََ الَوالَذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َد َ
ذلء نَ َ
ان َو َاألََذ ََربمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو َن
َ َم
َ َ
َ مَ
َممَّذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ََ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َّ َْ َاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهم وَو َكامذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر نَ َ
وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل} [النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.]7 :
ْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْبْل َْ َف مر ْ
َ
َ
َ
ذلء
سذ ذ ذ ذ ذ َ
 -7ضـ ـ ـ ـ ــمن ـ ـ ـ ـ ــا حقهـ ـ ـ ـ ــا يف املهـ ـ ـ ـ ــر ,فقـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ــاىل آمـ ـ ـ ـ ــرا الرجـ ـ ـ ـ ــالَ { :وَآتمذ ذ ذ ذ ذذوا الام َ

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ مدََلْأََ َّا
َ

َ ََنلَ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذةْ} [النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.]2 :

َّ َ
يا آ ََْامذوا ََل ََيذ لَ مك َذم
 -8حرم على الرجال أهذ ما ا ب ري حق يف قولـه تعـاىلََ { :ي وَيذ َهذل الذل َ

َ
اا َزَو ٍٍ َْ َكذذل َن
اسذذتََب َد َ
ذلء َك َرْهذذل} [النســاء .]19 :ويف قولــه تعــاىلَ { :ويَ َن وَ َ َد ممتم َ
سذ َ
وَ َن تَ َرثمذذوا الام َ

ذلَ َويَ ََثذْذل مْبَْاْذذل} [النســاء:
َخذ ملوا َْ َاذذهم َشذ َْذئْل و ََأت م
اه َّا ََ َاطَذذل ْا َذ َذال َأت م
َخ ملونَذذهم بمذ َهتَذ ْ
َزَو ٍٍ َوَآتَذ َْ ذذتم َم يَ َيذ َد م
.]51

 -9حرره ــا م ــن حتك ــم ال ــزوج يف مص ــريها ب ــري ح ــق يف قول ــه تع ــاىلَ { :ويَذَا طَلَّ َق ذذتم مم
ٍ
ٍ
َ
َ
وه َّا َ
َ
ض ذ َذرا ْا
َجلَ مه ذ َّذا َأ ََْسذ ذ مكو مه َّا َِبَ َع ذ مذروف و ََو َس ذ مَذر مي م
وه َّا َِبَ َع ذ مذروف َوََل سمَسذ ذ مك م
ذلء َ ذ ذبَذلَ َغ َا و َ
سذ َ
الام َ
َ
َ
سهم} [البقرة.]531 :
لتَذ َعتَ مدوا َوَْ َا يَذ َف َع َ َذل َ َذ َق َد ظَلَ َم نَذ َف َ
 -11ح ـ ــث األزواج عل ـ ــى اإلحس ـ ــان إليه ـ ــا بع ـ ــد طالقه ـ ــا -مراع ـ ــاة حلالته ـ ــا النفس ـ ــية
َ
َ
واالجتماعيـة -يف قولـه تعـاىل{ :ولَلَمطَلَّ َق َ
ذَ} [البقــرة:
ذلً َْتَذلع َِبل ََم َع مذروف َي ًّقذل َعلَذن ال مَمتَّق َ
َ م
ذْال} [األحـ ـ ـزاب.]29 :
ايل ََ ذ ذ ْ
ذوه َّا َو َس ذ ذ مَذر مي م
 .]521ويف قول ـ ــه تع ـ ــاىلَ َ { :متَم مع ذ ذ م
وه َّا َس ذ ذ َذر ْ

موَل َ
ً َمحَذ ٍ َذأَنَ َف مقوا
 -11أريبت للمطلقة احلامل النفقة ,فقال تعـاىل آمـرا الرجـالَ { :ويَ َن مك َّذا و َ

ض َع َا محََلَ مه َّا} [الطال .]6 :
َعلََْ َه َّا َي َّأ يَ َ

 -15أريبت للمطلقة املرضع أجر إرضاعها ,فقال تعاىل آمرا الرجال:
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مجوَ مه َّا} [الطال .]6 :
{ ََإ َن وَ َ َ
ض َع َا لَ مك َم ََآتم م
وه َّا و م
و لذذة القذذوا :ينذذه ْذذل وجذذد ديذذا ،وَل شذذرع ،وَل َذذلنون يف وْذذة ْذذا األْذذم ،وعطذذن
الاسلء ْل وعطذلها القذرآن العظذْم ْذا اَقذوق والعاليذة والكراْذة .أفلـيس هـذا كلـه مـن دالئـل
عظمته وعلو شأنه ورفعته؟

املطل السلدس
يسعلد املكلف يف الدا يا

ال شــو أن اتبــاع القــرآن العظــيم يقــود اإلنســان إىل ا دايــة يف الــدنيا وا هــرة ,كمــا قــال

تعــاىلَ{ :مذ يَ َّن ه ذ َدى ََّ
اَّلل مهذ َذو ا َمذ َدى} [البقــرة .]151 :وإن كتــااب هــذا شــأنه هــو وحــدا
َ م

املتكفل اسعاد اإلنسان.
واملنيمنون يف كل ركعة من ركعـات صـالهتم -فرضـا كانـت أو نفـال -يسـألون رهبـم تعـاىل
َ
الْذ َذرا َط ال مَم َس ذتَ َق َْم}
ا دايــة إىل الصـرا املســتقيم ,كمــا حكــى هللا تعــاىل دعــاءهمَ { :اهذذد ََ َم

[الفاحتة.]6 :
«فسنيال ا داية متضمن حلصول كل هري ,والسالمة من كل شر.
وال تك ـ ــون الطري ـ ــق ص ـ ـراطا ح ـ ــأ تتض ـ ــمن مخس ـ ــة أم ـ ــور :االس ـ ــتقامة ,واإليص ـ ــال إىل
املقص ــود ,والق ــرب ,وس ــعته للم ــارين علي ــه ,وتعين ــه طريق ـا للمقص ــود ,وال ف ــى تض ــمن الصـ ـرا
املستقيم ذا األمور اخلمسة.
فوص ــفه ابالس ــتقامة يتض ــمن قرب ــه ,ألن اخل ـ ـ املس ــتقيم ه ــو أق ــرب ه ـ ـ فاص ــل ب ــهل
نقطتهل .وكلما تعوج طال وبعد .واستقامته تتضمن إيصاله إىل
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املقصود ,ونصبه جلميع من ر عليه يستلزم سعته .وإضافته إىل املنعم عليهم ,ووصفه مبخالفة
صرا أهل ال ضب والضالل ,يستلزم تعينه طريقا»(.)1
ومـن اتبـع هـدل هللا املتمثـل يف القـرآن العظـيم ,ال يعليـه ضـالل يف هـذا الـدنيا ,وينتفــي
عنه الشقاء يف ا هـرة ,والشـقاء ضـد السـعادة .قـال هللا تعـاىلَ { :مذ َا اتَّذبذع مهذ َداي َ َذال ي َ
ضذ
َ َ
َ ََ

َوََل يَ َش َقن} [طه.]153 :

وهذا ا داية إىل الصرا املستقيم تستلزم سعادة الدنيا وا هرة ,فقـد مجعهمـا هللا تعـاىل

يف كثري من ا دت ,ومن ذلو قوله تعـاىلْ{ :ذا َع َمذ ص َ
ذلَْل َْ َذا ذَ َكذ ٍر و ََو ومنَذاَذن َو مه َذو مْ َذيَْا
ََ َ َ
س َا َْل َكلنموا يَذ َع َملمو َن} [النحل.]97 :
َج َرمه َم َِب َ
َّه َم و َ
َذلَام َحََْْذاَّهم َيَْل ْة طََْمبَةْ َولَاَ َج َْيَذاذ م
َي َ

فق ــد نص ــت ا ي ــة الكر ــة عل ــى الس ــعادة الدنيوي ــة نصـ ـا أف ــادا قول ــه تع ــاىلَ { :يَْ ذذلةْ

َج َذرمه َم
َّه َم و َ
طََْمبَةْ} .كما نصـت علـى السـعادة األهرويـة املسـتفادة مـن قولـه تعـاىلَ { :ولَاَ َجذ َْيَذاذ م
س َا َْل َكلنموا يَذ َع َملمو َن}.
َِب َ
َي َ

فقد ضمن هللا تبارا وتعاىل يف هـذا ا يـة الكر ـة «ألهـل اإل ـان والعمـل الصـا اجلـزاء
يف الــدنيا ابحليــاة الطيبــة ,وابحلســل يــوم القيامــة ,فلهــم أطيــب احليــاتهل ,وهــم أحيــاء يف الــدارين,

َ
َخذرةَ
ََ
َ َ
يا و َ
ومتاع ا هـرة أبقـى وأنقـى قـال تعـاىل{ :للَّذل َ
سذاَة َولَذ َدا م َار َ
سذاموا َيف َهذله الذدنَذَْل َي َ
َي َ

َ
َ
اس ذتَذ َغ َف مروا َبَّ مكذ َذم ممثَّ
ذَ} [النحــل ,]31 :ونظريهــا قولــه تعــاىلَ { :ووَن َ
َخ َْ ذذر َولَذذاَ َع َم َدا م ال مَمتَّقذ َ
لعذل يسذاْل يَ ََل وَجذ ٍ ْس ًّذمن ويذ َذي َ
َ َ َ
ضذلَهم} [هـود.]3 :
ضذ ٍ َ َ
ً مكذ َّ َذي َ َ
َ م َ َم
تموبموا يلََْه ميمَتم َع مك َم َْتَ ْ َ َ
ففاز املتقون ا سنون بنعيم الدنيا وا هرة ,وحصلوا على احلياة الطيبة

( )1مدارج السالكهل ,البن القيم.)11-11/1( ,
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يف الــدارين ,فــإن طيــب الــنفس ,وســرور القلــب وفرحــه ولذتــه وابتهاجــه وطمأنينتــه وانش ـراحه
ونورا وسعته ,وعافيته من الشهوات ا رمـة والشـبهات الباطلـة هـو النعـيم علـى احلقيقـة ,وال نسـبة
لنعيم البدن إليه»(.)1
السعلدة يف ْاطق البشر:
كا ْا ْل َيط :السواد األعظم ْذا البشذر يف ْفهذوِّ السذعلدة ,فظنـوا أن السـعادة يف
أنواع املآكل واملشارب واملالبس واملناكح ,ولذة املال والتفنن يف أنواع الشهوات.
وال ريـب أن هــذا متعـة ولــذة ,تشــاركهم فيهـا البهــائم الـة ال تعقــل ,بــل قـد يكــون حـ
البهائم أوفر من ح هنيالء.
وهــذا األل ـوان واملتــع وصــنوف الشــهوات قــد جربــت مــن ذي قبــل فلــم حتقــق الســعادة
املنشـ ــودة ,وليسـ ــت عنـ ــا ببعيـ ــد تلـ ــو اجملتمعـ ــات الـ ــة يسـ ــرت ألفرادهـ ــا مطالـ ــب احليـ ــاة املاديـ ــة
وكمالياهتا ,ومع ذلو أحيطت بسـياج حمكـم مـن التعاسـة والنكـد ,و لـت تشـكو وحتـس ابلضـيق
واالنقبامل ,وتبحث عن طريق تلتمس فيه السعادة
وقــد أهـ ان هللا تعــاىل عــن تعاســة هــنيالء ,وعــذاهبم يف احليــاة الــدنيا ,بســبب بعــدهم عــن
هداية القرآن العظيم ,ومن أجل ذلو ذران هللا تعـاىل مـن بريـق متـاعهم ,ألنـه زائـل فقـال تعـاىل:

{ َذ َذال تمذ َع َج َب ذ َ و ََْذ َذوا مم َم َوََل و ََوََل مد مهذ َذم يَ َّمنذَذل يم َري ذ مد َّ
اَّللم لَْمذ َع ذ مَلبَذ مه َم ََذذل َيف ا ََََْذذلةَ الذذدنَذَْل}[التوبــة:
.)5(]22
قال ابن القيم -محه هللا -ثكيدا ذا املعل« )3(:وال تظن أن قوله

( )1اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ,البن القيم.)82 ( ,
( )5انظر :الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي.)195/1( ,
( )3املصدر السابق.)82 ( ,
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تعاىل{ :يَ َّن َاألَبَذ َرا َ لََفَ نَ َع ٍْم (َ )11ويَ َّن الَ مف َّجل َ لََفَ َج َح ٍْم} [االنفطـار.]12-13 :

خمتص بيوم املعاد فق  ,بل هنيالء يف نعيم يف دورهم الثالرية ,وهنيالء يف جحيم يف دورهم الثالريـة,
وأي لــذة ونعــيم يف الــدنيا أطيــب مــن بــرد القلــب ,وســالمة الصــدر ,ومعرفــة الــرب تعــاىل وحمبتــه,
والعمل على موافقته؟
وهل العي يف احلقيقة إال عي القلب السليم؟ وقد أريـل هللا تعـاىل علـى هليلـه 
َ
بسـ ــالمة قلبـ ــه فقـ ــال{ :ويَ َّن َْذ ذذا َشذ ذ َ َ
َ
ذلء َبَّذ ذذهم بََق َل ذ ذ ٍ َسذ ذذلَ ٍْم}
َ َ
َ
ْم ( )31ي َذ َجذ ذ َ
ذْعته ََْلبَذ ذ ذ َذراه َ

[الصافات.»]82-83:
وال شو أن احلياة الطيبة -يف منظور القرآن -تكمن يف سكينة القلب واطم نانه ,كمـا
السذ َ
ذكْاَةَ َيف َمذلمذ َ
ذوب ال مَمذ َذيَْاَ ََ لََْذ ذ َْ َد مادوا يَميَذ ْذلَ َْذ َذع يَميَذذلهنََ َم}
قــال تعــاىل { :مهذ َذو الَّذ َذلي وَنَ ذ َذْ َا َّ

[الفتح .]2:وقال أيضا{ :و َََل بَ َل َك َر ََّ َ
وب} [الرعد.]58:
اَّلل تَط ََمئا الَ مقلم م

وصــي ة املضــارع يف قولــه{ :تَط ََمذذئَا} تــوحي بترــدد هــذا االطم نــان ود ومتــه ,وهــو

يف حاجـة إىل مـن يرعـاا و ضـنه ,وال سـبيل إىل ذلــو إال ابلعبـادات ,وعنـد ذلـو يصـبح صــاحبه
يف أطيب حال يف الدنيا ,ويف نعيم دائم يف ا هرة(.)1
وهذا ما أكدا أيضا العز بن عبد السالم( ( )5محه هللا) بقوله« :ومن

( )1انظر :التحرير والتنوير.)185/15( ,
( )5هو عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي ,امللقب بسلطان العلماء ,ملواقفه اجلري ـة مـع احلكـام ,ولـد ونشـأ يف دمشـق
سنة( 277ه) .توىل اخلطابة والتدريس بزاوية ال زال ,مث اخلطابة ابجلامع األموي ,تـويف ابلقـاهرة سـنة(661ه) ,ومـن
كتبه« :قواعد الشريعة» ,و «قواعد األحكام يف إصال األانم»« .انظر :األعالم.»51/2( ,
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السعادة أن تار املـرء لنفسـه املوا بـة علـى أفضـل األعمـال فأفضـلها ,ثيـث ال يضـيع بـذلو
ما هو أوىل ابلتقدمي منه ,والسعادة كلها يف اتباع الشريعة يف كل ما ورد وصدر ,ونبذ ا ول فيمـا
الفها»(.)1
وهذا الكالم النفيس من هذا العا اجلليل لينيكد لنا مـرارا وتكـرارا أن يف القلـب شـعثا ال
يلمــه إال اإلقبــال علــى هللا تعــاىل ,ووحشــة ال يزيلهــا إال األُنــس ابهلل ,وح ـزان ال يذهبــه إال الســرور
مبعرفــة هللا ,وصــد معاملتــه ,وقلق ـا ال يســكنه إال االجتمــاع عليــه والف ـرار إليــه ,وهــو املتوافــق مــع
فطرة هللا  الة فطر النا عليها.
نسـأل هللا القـدير أن نعلنــا مـن أهـل الســعادة يف الـدنيا وا هـرة ,مــن الـذين قـال فــيهم:

{وو ََّْل الَّ َليا س َع مدوا ََفَ ا َِا ََّة َخللَ َد َ
اً َو َاألَ َ م َ
ْهل َْل َد َاْ َ َّ
ذلء َبذ َ
الس َم َو م
يا َ
َ
َ م
َ
َ
ض ي ََّل َْذل َش َ
لء غََْذ َر َََ ملوذ} [هود.]118 :
َعطَ ْ

و تم هذا املبحث خبالصة جامعة ,ت ز من هال ا :عظمة املقلصد الابْلذة الذَ ْذن
يلْهل القرآن العظْم يف هدايته ,وهي على النحو ا (:)5
ووَل :يصال العقلئد :عن طريق إرشاد اخللق إىل حقائق املبدأ واملعاد وما بينهما.
ْ
اثنْْل :يصذال العبذلداً :عـن طـر إرشـاد اخللـق إىل مـا يزكـي النفـو وي ـذي األروا
ويقوم اإلرادة.
اثلاْل :يصال األخالق :عن طريق إرشاد اخللق إىل فضائلها ,وتنفريهم

( )1قواعد األحكام يف مصا األانم.)17/1( ,
( )5انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن.)353-355/5( ,
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من رذائلها.
ابعذ ذ ذل :يص ذ ذذال اَلجتم ذ ذذلع :ع ـ ــن طريـ ــق إرش ـ ــاد اخللـ ــق إىل توحي ـ ــد صـ ــفوفهم ,وحم ـ ــو
ْ
العصــبيات ,وإزال ــة الف ـوار ال ــة تباع ــد بي ــنهم ,وذل ــو اش ــعارهم أت ــم ج ــنس واح ــد ,م ــن نف ــس
واحــدة ,ومــن عائلــة واحــدة ,أبــوهم آدم ,وأمهــم ح ـواء ,وأنــه ال فضــل لشــعب علــى شــعب ,وال
ألحد على أحد إال ابلتقول ,وأتم متساوون أمام هللا ودينه وتشريعه ,متكاف ون يف األفضلية ويف
احلقــو والتبعــات ,مــن غــري اســتثناءات وال امتيــازات ,وأن اإلســالم عقــد إهــاء بيــنهم أقــول مــن
إهــاء النســب والعصــب ,وأتــم أمــة واحــدة ال تفرقهــا احلــدود اإلقليميــة ,وال الفواصــل السياســية

والوضعية{ :ويَ َّن ه َلهَ و َّمْت مكم و َّمْةْ و َ
اي َدةْ وو َََ ب مكم َلتَّذ مق َ
ون}[املنيمنون.]25:
َ َ
َ َ َ
م َ َ
خلْسل :يصال السْلسة ،وو اَكم الدو ::عن طريق تقرير العـدل املطلـق واملسـاواة
ْ
ب ــهل الن ــا  ,ومراع ــاة الفض ــائل يف األحك ــام واملع ــامالت :م ــن احل ــق ,والع ــدل ,والوف ــاء ابلعه ــود,
والرمحــة ,واملواس ــاة ,وا ب ــة ,واجتن ــاب الرذائ ــل :مــن الظل ــم ,وال ــدر ,ونق ــض العه ــود ,والك ــذب,
واخليانة ,وال  ,وأكل أموال النا ابلباطل :كالرشوة ,والراب ,والترارة ابلدين واخلرافات.
سلدس ذل :اْلصذذال املذذل ::عــن طريــق الــدعوة إىل االقتصــاد ,ومحايــة املــال مــن التلــب
ْ
والضياع ,ووجوب إنفاقه يف وجوا ال  ,وأداء احلقو اخلاصة والعامة ,والسعي املشروع.
سلبعل :اْلصال الاسلئَ :عن طريـق محايـة املـرأة ,واحلامهـا ,وإعطائهـا مجيـع احلقـو
ْ
اإلنسانية ,والدينية ,واملدنية.
اثْاْذل :اْلصذذال اَذذريب :عــن طريــق هتـذيب احلــرب ووضــعها علـى قواعــد ســليمة ,خلــري
اإلنسانية يف مبدئها وغايتها ,ووجوب التزام الرمحة فيها
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والوفاء مبعاهداهتا.
راسذ ْذعل :حمل بذذة اَلسذذرتَلق :عــن طريــق حتريــر الرقيــق املوجــود بطــر شــأ ,منهــا اللغيــب
العظيم يف حترير الرقاب ,وجعله كفارة للقتل ,وللظهار ,وإلفساد الصيام بطريقة فاحشة ,ولليمـهل
احلانثة ,وإليذاء اململوا ابللطم أو الضرب.
علشرا :حترير العقوا واأل كل  :عن طريق منع اإلكراا ,واالضطهاد ,والسيطرة الدينيـة
ْ

القائمة على االستبداد وال طرسةََ { :ل يَ َك َر َاه َيف ال مَدي َا} [البقرةَ َ { .]526:ل مكَ َر يَ َّمنَل وَنَذ َ

َ
َ
س َْ َط ٍر} [ال اشية.]55-51:
مْ َل مكر ( )11لَ َس َ َعلََْ َه َم ِبم َ
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املطل الاللث :عدالة التشريع القرآ
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سهْد

املسلمون مجيعا على تبـاين أقطـارهم ,وتباعـد ددرهـم ,يرجعـون إىل القـرآن العظـيم ,ألنـه
املنهــاج األمثــل ,الــذي ارتضــاا هللا تعــاىل لإلنســانية ,وقــد اشــتمل القــرآن والســنة ,علــى العقائــد,
والعبادات واملعامالت ,واحلقو الشخصية ,وغريها.
وريـروة القــرآن العظــيم ال تقــب عنـد حــد االعتقــاد الصــحيح وتوحيـد اخلــالق جــل جاللــه,
ب ْا لة هله الاروة ْل يرتت علن التويْد ْا :هتذيب السلوا ,وتربيـة العقـل والوجـدان,
وتصحيح املعامالت ,وتطبيق قواعد العدل.
وقــد احتــول القــرآن الكــرمي ,علــى أن ـواع األعمــال الــة كلــب هبــا املســلمون :كالعبــادات
ا ضــة ,واملاليــة ,والبدنيــة ,واالجتماعيــة ,وقــد اعت ـ ت هــذا العبــادات -بعــد اإل ــان ابهلل تعــاىل-
أسا اإلسالم.
واشتمل القرآن العظيم على ستة آالف ومائتهل وسـتة وريالريـهل آيـة ( )6536احتـوت-
مجلــة وتفصــيال -علــى العبــادات والعقائــد والتكــاليب وأصــول األحكــام ,واملعــامالت ,وعالقــات
األم ــم والش ــعوب ,يف الس ــلم واحل ــرب ,وسياس ــة احلك ــم ,وإقام ــة الع ــدل ,والعدال ــة االجتماعي ــة,
والتضــامن االجتمــاعي ,وكــل مــا يتصــل ببنــاء اجملتمــع ,ورســم شخصــية املســلم الكامــل هلقـا وأداب
وعلما.
ويكلْذل كلْذة ،وْبذلد علْذة،
ولقد جلء القرآن العظذْم بتشذريعلً علدلذة ،ايتذوً
ْ

ْ ذ ذلَاَلهم تَذ َف َ
ذْال
يف ك ذ ذ ذ ذذروع التش ذ ذريع ,وص ــد هللا العظ ــيم القائ ــلَ { :ومك ذ ذ َّ َشذ ذ َذَ ٍء َ َّ
ْذ ذ ْ
َ
لب تََبذَْ ْلَ
}[اإلسراء .]15:والقائلَ { :ونَذ َّْلَاَل َعلََْ َ الَكتَ َ
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لَ مك َم َش ََ ٍء} [النحل.]89:

إن القــرآن العظــيم -ثــق -منهــاج كامــل وشــامل ,جــاء بكليــات الشـريعة واألصــول ,يف
العبادات ,واملعامالت ,واألسرة ,واملرياث ,واجلنادت ,واحلدود ,وأنظمة احلكم.
لء
وْذ ذذا آَيً اَلَتْذ ذذلد ،واملعذ ذذلْالً املدنْذ ذذة ,قول ــه تع ــاىلَ { :وََل تمذ َيتمذ ذذوا الس ذ ذ َف َه َ

اَّلل لَ مكذذم ََْلْذذل وا مزَمذ َ
ذوه َم َوَمولمذذوا َ ذم َذم ََ ذ َذوَْل َْ َع مرو ْذذل}
سذ م
و ََْذ َذوالَ مك مم الَّذ َذَ َج َع ذ َ َّم َ َ ْ َ َ م
ذوه َم َ
ْهذذل َوا َك م
[النساء.]2:

َ
اً يذر َ
ض َذع َا و ََوََل َد مه َّذا َي َذولَ َ َ
َ
ومن آدت األيواا الشخْْة ,قوله تعاىلَ { :وال ََوالذ َد م م َ
ذود لَذه َ َزَمذه َّذا وكَسذوتمذه َّا َِبلَمعذر َ
َ
َك َلْلَ َ َ
ذف
اد وَ َن يمتَ َّم َّ
وف ََل تم َكلَّ م
الر َ
َ لَ َم َا وَ َ َ
ض َ
ذلعةَ َو َعلَذن ال ََم َولم م م َ َ َ م َ َ م
ضذذل َّ والَذ َدة بَولَذ َذد َهل وََل ْولمذذود لَذذهم بَولَذ َدهَ و َعلَذذن الَذذوا َ َ
ث َْاَذ م ذَلَذ َ َذَإ َن
َ ََ
َ َ
نَذ َفذذس يَََّل مو َسذ َذع َهل ََل تم َ َ
َ
َ
وَ ادا َْ ْلَل عذا تَذذر ٍ َ
شذلوٍ َ َذال جاَذل َعلََْ َهمذل ويَ َن وَ َد مَمت وَ َن تَستَذر َ
ض مذعوا و ََوََل َد مك َذم
َ َ
َ َ َ
م َ
اض ْ َاذ مه َمذل َوتَ َ م
ََ َ ََ َ
َذ َذال جاذذل علَذذْ مكم يَذَا س ذلَّمتم ْذذل َآتَذْ ذذتم َِبلَمعذذر َ
اَّللَ َوا َعلَ ممذذوا و َّ
َن َّ
وف َواتَّذ مقذذوا َّ
اَّللَ َِبذَذل تَذ َع َملمذذو َن
مَ َ َ َ َ َ َ م َ َ َ م َ َ َ م

بَ
ْ } [البقرة.]533:
َ

ْذذْ َممَّذذل تَ ذذر ََ الَوالَ ذ َد َ
ذلا نَ َ
لر َجذ َ
ومــن آدت امل ذ اث ,قولــه تعــاىل{ :لَ مَ
ان َو َاألََذ ََربمذذو َن
َ َ

ولَلاَم َ َ َ
َ َ
ان و َاألََذَربذ ذذو َن َممَّذ ذذل ََذ ذ َّ َْ َاذ ذذهم وَو َكامذ ذذر نَ َ
وضذذذل}
ْذ ذذْبْل َْ َف مر ْ
س ذذلء نَْذ ذذْ ممَّذ ذذل تَ ذ ذ َذر ََ ال ََوال ذ ذ َد َ َ م
َ َ
َ َ
[النساء.]7:

ومن آدت اِالَيً ,قولـه تعـاىلَ { :وَكتَذ َبذاَذل َعلَ َذْ َه َم َ َ َّ
س َِبلذاَّذ َف َ
ذَ
س َوال ََع َ َ
ْهذل وَن الذاَّذ َف َ
َ
َ
َ َ
َ
َِبل ََع َ َ
ْ َّذد َق بَ َذه َذ مه َذو
َ َو َاألَنَ َ
ْذلص َ َم َذا تَ َ
لس َمذا َوا َِم مذرو َ َ َ
الس َّذا َِب م
ف َِب َألَنَف َو َاألمذم َن َِب َألمذمن َو م

َك َّفل َة لَهم َوَْ َا َملَ ََي مك َم َِبَل وَنَذ َْ َا َّ
اَّللم َأمولَئَ َ مه مم الظَّللَ ممو َن} [املائدة.]22:

ومن آدت اَدود ,قوله تعاىل{ :والَّ َليا يذرْو َن الَم َح َ
م َ
ْاَلً ممثَّ َملَ
َ َ ََم
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َُتمذذوا َِبَ بذعذ َذة مشذذه َداء َ َ
لدةْ وَبَ ذ ْدا َوومولَئَ ذ َ مهذ مذم
َ َج َل ذ َدةْ َوََل تَذ َقبَذلمذذوا َ ذم َذم َشذ َذه َ
لجل ذ مد م
وه َم ََثذَذلنَ َ
ََ َ َ َ َ
َ
الَ َف َ
لس مقو َن} [النور.]2:
ذلجاَ َح َ ذَذل َوتَذ َوَّكذ َ َعلَذذن
ومــن آدت املعلهذذداً ,قولــه تعــاىلَ { :ويَ َن َجاَ محذذوا لَ َّ
لسذل ََم َذ َ

ََّ
َ
اَّلل يَنَّهم مهو َّ َ
ْم} [األنفال.]61:
السم م
َ
ْع ال ََعل م

وقوله تعـاىلَ { :ويَ َّْذل َختَذل َ َّا َْ َذا ََذ َذوٍِّ َخَْلنَذةْ َلنَبَذ َل يَلَ َذْ َه َم َعلَذن َس َذو ٍاء يَ َّن َّ
اَّللَ ََل مَيذ

َ
َ} [األنفال.]28:
اخلَلئَاَ َ

ومن آدت الذد لع العذلِّ ,قولـه تعـاىل{ :وََذلتَلموا َيف سذبَْ َ ََّ َّ َ
يا يمذ َقذلتَلمونَ مك َم َوََل
َ
َ
اَّلل الذل َ

َ
تَذ َعتَ مدوا يَ َّن َّ َ
يا} [البقرة.]191:
اَّللَ ََل مي ال مَم َعتَد َ

ذلَ َ
ومــن آدت اَكذذم والقضذذلء ,قولــه تعــاىل{ :يَ َّن َّ
ً يَ ََل
اَّللَ َُ مَْذ مذرمك َم وَ َن تمذ َذيدوا َاأل ََْذ َ
َ
ذَ الاَّ َ
ذلس وَ َن َحتَ مك ممذوا َِبل ََعذ َد َا يَ َّن َّ
اَّللَ نَ َع َّمذل يَ َعظم مك َذم بَ َذه يَ َّن َّ
اَّللَ َكذل َن ََمس ْْعذل
و ََهل َهل َويَذَا َي َك َمذتم َم بَذ َ َ
َطْعوا َّ َ
َ
َّ َ
َ
وا َوو َ
ذلز َعتم َم
الر مس َ
ْعوا َّ
موَ :األ ََْ َر َْذ َا مك َم َذَإ َن تَذاَ َ
اَّللَ َووَط م
يا آ ََْاموا و م
بَْ ْا (ََ )13ي وَيذ َهل الل َ
َ
َ
َيف َشذذَ ٍء َ ذذردوه يَ ََل ََّ
َ َ َ
الر مسذ َ
سذ مذا
اَّلل َو َّ
َ م م
ذوا يَ َن مك َا ذذتم َم تمذ َيْامذذو َن َِب ََّّلل َوالََْ ذ َذوِّ َارَخ ذ َر َذل ذ َ َخ َْ ذذر َوو َ
َي َ
َأتَ َو ْيال} [النساء.]29-28:

وأما من آدت األهال واألدب والسلوا ,فهي مت ،القرآن الكرمي ,وتسـتطيع أن حتـس
هبا يف كل آية من آدت القرآن.
ويف السْلس ذذة دع ــا الق ــرآن العظ ــيم إىل الش ــورل ,يف قول ــه تع ــاىلَ { :وو ََْ ذ مذرمه َم مش ذذوَى

بَذ َْذاَذ مه َم} [الشورل .]38:ودعا كذلو إىل احلام حقو اإلنسان ,والتزود بكل أسباب القوة.

ويف الاظ ذذلِّ األخالَ ذذَ دع ــا إىل هل ــو الني ــة ,والتمس ــو بق ــيم اخل ــري واحل ــق ,والتـ ـزام
ا داب الفردية واجلماعية ,الة تسري ابإلنسانية إىل الكمال والتقدم.
ويف الاظلِّ اَلجتملعَ دعا إىل األسرة املتماسكة ,القائمة على ركائز
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املودة والرمحة ,واإلهال  ,واالحلام ,والتعاون ,والتعارف ,وقيام كل راع مبسنيوليته.
ويف الاظذذلِّ اَلَتْذذلدي دعــا إىل تبــادل املنــافع ,واختــاذ املــال وســيلة ال غايــة ,واح ـلام
امللكية الفردية.
ويف الاظلِّ التشريعَ قام على أصول كلية واسعة .وقد متثلت هذا الناحية يف ريـروة مـن
الفقه اإلسالمي(.)1
واَذذق ون بْذذلن القذذرآن وتش ذريعلته َل يافْ ذ بعضذذهل عذذا بعذذض ،وكمذذل ون القذذرآن
العظْم ْعجْة بْلنْة ،هو حبق ْعجْة تشريعْة كلل .

سْْ التشريع القرآر:

اقتضت حكمة هللا ومشي ته أن ينزل القرآن العظيم ,وقد مر على القـانون الرومـا مـدة
ريالري ــة عش ــر ق ـران ,وه ــذا الق ــانون ك ــان مرج ــع ال ــبالد املتحض ــرة آن ــذاا ,وق ــد بل ــغ م ــن اإلص ــال
والته ـ ــذيب م ـ ــا بل ـ ــغ ,فك ـ ــان نتير ـ ــة إص ـ ــالحات لكب ـ ــار الفالس ـ ــفة ,ورج ـ ــال العل ـ ــم ,والق ـ ــانون,
واالجتمــاع ,فرــاءت معرــزة القــرآن التش ـريعية تتحــدل الق ـوانهل واملقننــهل ,والفلســفة والفالســفة,
كما حتدث -من قبل -الل ويهل.
وسْجد وي ِبيث ْاْف ،البون الشلسع بَ تشريعلً القرآن العظْم وبذَ غذ ه
ْذذا القذذوانَ ,ومــن حيــث وهــا ومشو ــا ,ومــا فيهــا مــن فطــرة إنســانية ,وهلــو مــن الســلبيات,
والث رات ,واملآهذ(.)5
وإن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم اجملتمع ,وإقامة

( )1انظ ــر :م ــع كت ــاب هللا ,أمح ــد عب ــد ال ــرحيم الس ــايح ,جمل ــة اجلامع ــة اإلس ــالمية ابملدين ــة النبوي ــة( ,ع ــدد( ,)21 :ربي ــع
األول1398ه).)57-53 ( ,
( )5انظر :إعراز القرآن الكرمي ,أ .د .فضل حسن عبا  ,وسناء فضل عبا .)595-591 ( ,
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العالق ــات ب ــهل آح ــادا عل ــى دع ــائم م ــن امل ــودة والرمح ــة والعدال ــة ,يس ــبق ب ــه يف ش ـريعة م ــن
الشرائع األرضـية ,وإذا وازان بـهل مـا جـاء يف القـرآن ,وبـهل مـا جـاءت بـه قـوانهل اليـوانن والرومـان,
وما قام به اإلصالحيون للقوانهل والـنظمْ - ,ذع ونذه َل يقذل ن يذق ببلطذ  -جنـد أن هـذا املوازنـة
فيها هروج عن التقدير املنطقي ل،مور(.)1
وإذا ثملنــا أي قاعــدة مــن القواعــد التشـريعية ,وأي ابب مــن أبـواب الفقــه القــرآ  ,جنــد

مصــداقية أســبقية القــرآن العظــيم ,و ــو تشـريعاته ,ذلــو ألن هللا تعــاىل يقــولَ { :وَِب َََذ َمق وَنَذ َْلَاَذذلهم

َوَِب َََ َمق نَذ َْ َا}[اإلسراء .]112:أي أن القرآن هو حقا من عند هللاَ { ,ولَ َو َكل َن َْ َا َع َا َد غَ ََ
ََّ
اَّلل لََو َج مدوا َ َْه ا َختَ َال ْل َكاَ ْا} [النساء.]85:

ومعـ ــل قولـ ــهَ { :وَِب َََذ ذ َمق نَ ذ ذ َذْ َا} كمـ ــا هـ ــو ,أي كـ ــل مـ ــا يف القـ ــرآن مـ ــن حقـ ــائق,

وتشـريعات ,وأهبــار ,حــق ال يتطــر إليــه ابطــل ,وهــو يف أعلــى رتــب احلــق ال نــارل يف قضــادا,
ََ َ
َ َ
لطذ َْ َذا بَذ َ َ
ذَ يَ َديَ َذه
وال يدانيه كتاب آهر يف أحكامهَ { :وينَّهم لَكتَلب َع َْيذْ (ََ )21ل ََُتْذه الَبَ م

مح ٍ
وََل َْا َخل ََف َه تَذ َا َْي َْا ي َك ٍْم ََ
ْد}[فصلت.)5(]25-21:
َ َ
َ َ
«و ذا السبب فالقرآن له أعلى حظوة لدل املسلمهل ,وهو لـيس جمـرد كتـاب صـلوات,
أو أدعيــة نبويــة ,أو غــذاء للــرو  ,أو تســابيح روحانيــة فحســب ,بــل إنــه أيضـا القــانون السياســي,
وكنز العلوم ,ومرآة األجيال ,إنه سلول احلاضر ,وأمل املستقبل»(.)3
وس ــيكون احل ــديث ع ــن أب ــرز مظ ــاهر العظم ــة يف التش ـريع الق ــرآ م ــن ه ــالل املطال ــب
ا تية:

( )1انظر :املعرزة الك ل ,حممد أبو زهرة.)382 ( ,
( )5انظر :املصدر السابق.)596 ( ,
( )3دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية ,د .حممد عبد هللا دراز.)31 ( ,
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إن م ــن هص ــائص التشـ ـريع الق ــرآ متي ــزا ابلش ــمول ,ومتي ــزا ابلكم ــال ,وق ــد دل عل ــى كم ــال

التشريع القرآ قوله تعاىل{ :الَْذوِّ وَ َكم َل م لَ مكم َدياَ مكم وو ََسَم م َعلََْ مكم نَ َعم ََ و َ
ضْ م لَ مك مم
ََ َ
َ
َََ َ
َ َ ََ

ََ
اْل َس َال َِّ َدياْل} [املائدة.]3:

ومعل ا ية كما فسرها الطـ ي محذه هللا بقولـه« )1( :اليـوم أكملـت لكـم أيهـا املنيمنـون
فرائضــي علــيكم وحــدودي ,وأمــري إدكــم وتــي ,وحــالل وحرامــي وتنزيلــي مــن ذلــو منــه ,بــوحي
علــى لســان رســول ,واألدلــة الــة نصــبتها لكــم علــى مجيــع مــا بكــم احلاجــة إليــه مــن أمــر ديــنكم,
فأمتمت لكم مجيع ذلو ,فال زددة فيه بعد اليوم».
وهذا اإلكمال يتالزم مع الشمول ,مبعل مشول التشـريع القـرآ لكـل مـا تاجـه النـا ,
ذذال ختلذذو يلدثذذة عذذا يكذذم الش ذريعة يف ْذذع األيذذواا واألعْذذل و األَطذذل  ,فاملعــا الــة
تضـمنها التشـريع القــرآ تعــم مجيــع احلـوادث وتســعها إىل يــوم الــدين ,وهــذا هــا هبــذا التشـريع,
فل ــم يس ــبق لش ـريعة أه ــرل أن اس ــت نت ك ــل االس ــت ناء ع ــن غريه ــا ,كم ــا ه ــو احل ــال يف التشـ ـريع
القرآ .
إن أك الشرائع قبل اإلسالم -وهي شريعة موسى  - تتوجه ل ري ب إسـرائيل,
و تدع العموم والشمول اللذين ميز هللا تعاىل هبما التشريع القرآ (.)5
وهذذلا التشذريع القذذرآر شذذلْ كذذلل ِمْذذع املْذذلخ الدنْويذذة واألخرويذذة ،والفرديذذة
واِملعْة ،فهو تشريع ال يعرف الدنيا بدون ا هرة ,وال ا هرة

( )1انظر :الط ي.)79/6( ,
( )5انظر :احلكم والتحاكم يف هطاب الوحي ,عبد العزيز مصطفى كامل.)376/1( ,
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بـدون الـدنيا ,وال يعــرف اجلماعـة بـدون الفــرد ,وال الفـرد بـدون اجلماعــة ,فـالفرد جـزء وعضــو,
واجلماعة كل وجسد ,وليس للرسد دون الرو  ,وال للعقل جمـردا عـن العاطفـة ,إنـه تشـريع كامـل
وشامل وعظيم ,يسلو مسلو املوازنة بهل املصا الدينية واملنافع الدنيوية.
َ
ْمذذل
وقــد جــاء يف تقريــر ذلــو -رعايــة مصــا الــدنيا وا هــرة -قولــه تعــاىلَ { :وابَذتَذ َج َ

َ
َخرةَ وََل تَ ذ َاس نَ َ
آ ََرا ََ َّ
ْذْبَ َ َْ َذا الذدنَذَْل} [القصـص .]77:قـال قتـادة( :)1معنـاا
اَّللم الدَّا َ َار َ َ
َ
ال تضيع حظو من دنياا يف متتعو ابحلالل وطلبو إدا ,ونظرا لعاقبة دنياا(.)5
ولــذلو نلح ـ أن الاْ ذذوص التش ذريعْة مل ت ذذرد َذذرد وواْ ذذر جل ذذة ،بذ ذ خلطبذ ذ يف
اْلنسلن َلبه ولبه وويلسْسه ،ويرك كواْا اْلميذلن ْذه ْذا ْاذ  :إن كنـتم مـنيمنهل ,لعلكـم
تتقون ,لعلكم تذكرون ,من كان ينيمن ابهلل واليوم ا هر...إخل.
فمثــل هــذا اخلطــاب يــذكي جــذوة اإل ــان يف نفــس املســلم ,فيكــون أدعــى لالســترابة
وأقرب لاللتزام واالنضبا .
وهلا ِبالف القوانَ الوضعْة الـة ال ترتكـز علـى دعـائم مـن اإل ـان يف جوهرهـا ,وال
تراعــي أحاســيس اإلنســان ومشــاعرا يف أســلوهبا ,فه ــي جمــرد أوامــر ون ـواا جافــة ,تكتفــي بع ــالج
الظاهر ,واحلديث عن الدنيا فق  ,على

( )1هـو التــابعي اجلليـل (أبــو اخلطـاب) قتــادة بـن دعامــة بـن قتــادة بـن عزيــز الدوسـي ,البصــري ,الضـرير األكمــه ,املفســر,
كـان رأســا يف العربيــة والل ـة وأدم العــرب والنســب ,كــان أحفـ النــا  ,ال يســمع شــي ا إال حفظـه ,ولــه تفســري ,تــويف
بواس يف الطاعون سنة (117ه).
«انظر :تذكرة احلفاظ .)115/1( ,طبقات املفسرين.»27/5( ,
( )5انظر :تفسري القرطيب.)356/3( ,
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ضعب يف العالج ,وقصور يف احلديث ,وركاكة يف األسلوب(.)1
والسذ ذذب ال ذ ذرئْس يف ح ــر التش ـ ـريع الق ــرآ عل ــى حص ــول الت ـ ـوازن ب ــهل مص ــلحة الـ ــدنيا
ومصلحة ا هرة ,أنه وضع ملصا العباد ,وواضعه هو أحكم احلاكمهل ,فهو أعلم مبصـا هلقـه

ْف َ
اخلَبَ } [امللو.]12:
وأحوا م{ :و َََل يَذ َعلَ مم َْ َا َخلَ َق َو مه َو اللَّ َط م

ووْذذل التش ذريعلً الوضذذعْة ال هتــتم إال مبصــا الــدنيا ,مــع عرزهــا الواضــح عــن املوازنــة
بهل مصا األفراد واجلماعة(.)5
وخنرٍ ممل سبق ِبن عموِّ التشريع القرآر وشوله يقتضَ ْل يلَ:
ووَل :عموْه الْْلر :فهو تشريع واجب االتباع ,من حهل ما بعث حممد 
ْ
إىل قيام الساعة ,ال نوز أبدا أن يزامحه أو ينافسه تشريع ,أو مذهب ,أو نظام.
اثنْْل :عموْه املكلر :ألنـه شـريعة األرمل دون منـافس أو مـزاحم ,فهـو تشـريع لـ،رمل
بسهو ا وجبا ا ووددتا وثارها وأتارها وأعماقها وأجوائها ,بل هو تشريع للكون بكل أجرامه,

السملو َ
اً َو َاألَ َ َ
الر َمحَ َا َع َب ْدا} [مرمي.]93 :
ض يَََّل آََيت َّ
قال تعاىل{ :يَ َن مك َْ َا َيف َّ َ َ

اثلاْ ذل :عموْذذه البشذذري :فهــو تش ـريع واجــب اإلتبــاع علــى كــل البشــر علــى اهــتالف
أجناس ــهم وأع ـراقهم ,وح ــأ اجلن,فه ــو تش ـريع لك ــل أح ــد كيفم ــا وج ــد ,وأينم ــا ك ــان ,مك ــث يف
األرمل ,أو صعد يف السماء ,أو نزل األجرام األهرل-إن استطاع إىل ذلو سـبيال -فهـو تشـريع
له ,وال نوز له أن

( )1انظــر :مــن مـزاد التشـريع اإلســالمي ,حممــد بــن انصــر الســحيبا  ,جملــة اجلامعــة اإلســالمية ,ابملدينــة النبويــة( ,عــدد:
( ,)61حمرم1212ه).)72 ( ,
( )5انظر :املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ,د .يوسب حامد العا .)27-26 ( ,
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َ
َ
ذس يَََّل
ينفـ ــو عنـ ــه ,أو يتفلـ ــت منـ ــه ,أو يفـ ــر ,قـ ــال تعـ ــاىلَ { :وَْذ ذذل َخلَ َق ذ ذ م ا َِذ ذ َّذا َو َاْلنَذ ذ َ

ذوا ََّ
َ
َ
اَّلل يَلَذ ذ َذْ مك َم ََ ْْع ذ ذذل}
ذلس يََمر َ مس ذ ذ م
لَْذ َعبمذ ذ ذ مدون} [ال ـ ــذاردتَ{ .]26 :مذ ذ ذ َ ََي وَيذ َه ذ ذذل الاَّ ذ ذ م

[األعراف.]128 :
ابعل :عموْه وشوله املوضوعَ :فهو لكل شيء ,ولكل شأن من شنيون األحياء واألشياء,
ْ
وحأ األموات راعى التشريع القرآ ما م من حقو وحرمة بعد موهتم ,واعتل ابحليـواانت رفقـا

وعنايــة وعطفـا ,وابلدولــة واجملتمعــات والكــون والكائنــات ,قــال تعــاىلْ{ :ذذل َذ َّرطَاَذذل َيف ال َ
َكتَذ َ
ذلب
َ

َْ َا َش ََ ٍء} [األنعام.)1( ]38 :

ولذلو عد العلماء أن مـن ينكـر شـي ا مـن عمـوم التشـريع القـرآ ومشولـه فهـو كـافر مرتـد عـن
اإلسالم ,فمن يرل أن أحدا-مهما كان -يسـعه اخلـروج منـه ,فـردا أو مجاعـة أو دولـة فهـو كـافر,
أو زعــم أن هــذا التشـريع القــرآ هــا جبــنس مــن األجنــا أو عصــر مــن العصــور ,وأنــه ال يعــل
بتنظيم شنيون النـا يف االقتصـاد واالجتمـاع والسياسـة ,مـن اعتقـد ذلـو فهـو مرتـد عـن اإلسـالم
يستتاب فإن اتب وإال قتل(.)5

( )1انظر :من مزاد التشريع اإلسالمي.)73-71 ( ,
( )5انظر :ال هان والدليل على كفر من حكم ب ري التنزيل ,أمحد بن انصر املعمر( ,

.)28
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خلود التشريع القرآر

هــذا التشـريع القــرآ العظــيم تــاز أبنــه هالــد إىل أن يــرث هللا تعــاىل األرمل ومــن عليهــا ,فــال
يتطر إليه تعديل أو تبديل ,ومع أننا نلح أن التشريع القرآ مرن يف أحكامه ,لكنه راسـب يف
أصوله ,فهو يشبه شررة اثبتة األصول ,متحركة الفروع.
وممل يدا علن خلود التشريع القرآر ،ودميوْته ،واستمرا ه:
 -1قوله تعـاىل { :مه َو الَّ َذلي وَ َ َسذ َ َ مسذولَهم َِب َ ذم َدى َو َديذ َا ا ََذَ َمق لَْمظَ َه َذرهم َعلَذن الذ مَدي َا مكلَم َذه

َولَ َو َك َرَه ال مَم َش َرمكو َن} [الصب .]9 :فهذا نص مطلق ,غري مقيد بزمن.

 -2قوله تعاىل{ :يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} [احلرر.)1( ]9 :

َ َ َ
ٍ
ذل يَََّل يَذَا َسَ َّذىن وَلَ َقذن َّ
الش َذْطَل من
 -3قوله تعـاىلَ { :وَْل وَ َ َسلَاَل ْ َا ََذ َبل َ ْ َا َ مسذوا َوََل نََ ٍم

َ ََ
اَّللم َْل يمذل ََقَ َّ
الش َْطَل من ممثَّ مَي َك مم َّ
س مخ َّ
اَّللم آ َََيتََه} [احلج.]25 :
َيف و َمْاَّْته َذَْذ َا َ
هله ارية الكرميذة اسذتدا ذل الشذلطل محذه هللا علذن خلذود التشذريع القذرآر ويفظذه يف
َمله ,سواء كان كتااب أو سنة ,فقال(« :)5فأه {هللا تعاىل} على أنه ف آدته و كمها
حأ ال الطها غريها ,وال يداهلها الت يري وال التبديل ,والسنة وإن تذكر؛ فإتا مبينة له ودائرة
حوله ,فهي منه ,وإليه ترجع يف معانيها ,فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد به

( )1انظر :املصدر السابق( ,
( )5املوافقات.)21/5( ,

.)72
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بعضا ,ويشد بعضه بعضا».
وهــذا ال يتحقــق إال أبن يكــون التش ـريع القــرآ حمفو ـا إىل يــوم القيامــة ,وإال فإنــه لــو ت ــري
وتبدل ال نقطع التكليب به.
وْا ض هللا تعلَل ونه ضما يفظ هلا التشريع القرآر ,ال عن أمر قدري ثت مقطوع
الصــلة ابألســباب ,ولكذذا عذذا طريذذق تقْذذْض جذذلا ْذذا هذذله األْذذة يف ك ذ ِبب ْذذا وبذذواب
علوْهل ,ألقى يف قلوهبم حبها ,والذود عنها.
يقول الشاطيب ( محه هللا) مفصال هذا املعل« )1( :أما القرآن الكرمي فقد قـيض هللا لـه حفظـة
ثيــث لــو زيــد فيــه حــرف واحــد ,ألهرجــه ا الف مــن األطفــال األصــاغر فضــال عــن األكبــار,
وهكــذا جــرل األمــر يف مجلــة الش ـريعة ,فقــيض هللا لكــل عل ـم رجــاال حفظــه علــى أيــديهم ,فكــان
مــنهم قــوم يــذهبون األدم الكثــرية يف حفـ الل ــات والتســميات املوضــوعة يف لســان العــرب ,حــأ
قرروا ل ات الشريعة يف القرآن واحلديث ,وهو الباب األول من أبواب الشريعة ,إذ أوحاها هللا إىل
رسوله على لسان العرب.
مث قيض رجاال يبحثون عن تصاريب هذا الل ات يف النطق رفعا ونصـبا وجـرا وجزمـا, ...واســتنبطوا لــذلو قواعــد ضــبطوا هبــا قـوانهل الكــالم علــى حســب اإلمكــان ,فســهل هللا بــذلو
الفهم عنه يف كتابه ,وعن رسوله  يف هطابه.
 مث ق ـيَّض احلـ ُّـق ســبحانه رجــاال يبحثــون عــن الصــحيح مــن حــديث رســول هللا , ....
 -وكذلو جعل هللا العظيم لبيان السنة من البدعة انسا من عبيدا ثثوا

( )1املصدر نفسه.)25-21/5( ,
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عــن أغـرامل الشـريعة كتــااب وســنة ,وعمــا كــان عليــه الســلب الصــاحلون ,وداوم عليــه الصــحابة
والتابعون ,وردوا على أهل البدع واألهواء حأ متيز أتباع احلق على أتباع ا ول.
 وبعث هللا تعاىل من عبـادا قـراء أهـذوا كتابـه تلقيـا عـن الصـحابة وعلمـوا مـن بعـدهمحرصـا علــى موافقــة اجلماعــة يف ثليفــه يف املصــاحب حــأ يتوافــق اجلميــع علــى شــيء واحــد ,وال
يقع يف القرآن اهتالف من أحد من النا .
مث قــيض هللا تعــاىل أانس ـا يناضــلون عــن دينــه ويــدفعون الشــبه ب اهينــه ,وبعــث هللا مــنه ــنيالء س ــادة فهم ـوا ع ــن هللا وع ــن رس ـوله  , فاس ــتنبطوا أحكام ـا فهم ـوا معانيه ــا م ــن أغ ـرامل
الشريعة يف الكتاب والسنة ,اترة من نفـس القـول ,واترة مـن معناهـا ,واترة مـن علـة احلكـم ,حـأ
نزلوا الوقائع الة تذكر على ما ذكر ,وسهلوا ملن جاء بعدهم طريق ذلو.
وهكذا جرل األمر يف كل علم توقب فهـم الشـريعة عليـه ,أو احتـيج يف إيضـاحها إليـه,
وهو عهل احلف الذي تضمنته األدلة املنقولة».
وين املتأْ يف وْر التشريع القذرآرَ ،يذد ون لذه كالءتذَ مذل يفذظ ،األوَل :كـالءة
مــن هللا تعــاىل مباشــرة ,وهــي مــا تكفــل بــه مــن حف ـ الكتــاب ،واألخذذرى :كــالءة ذاتيــة يف هــذا
التش ـريع عن ــدما يطب ــق ,ففي ــه تكم ــن عوام ــل اخلل ــود والبق ــاء ,إذا اس ــتقام علي ــه أهل ــه ,و يض ــيعوا
فرائض ــه وح ــدودا ,فك ــذلو ف ــإن الراع ــي والرعي ــة ف ـ هللا هب ــم ه ــذا التش ـريع إذا ق ــاموا ب ـواجبهم
حيالــه ,ومعــروف أن حف ـ الــدين مــن ض ــمن الضــروردت املــأمور ثفظهــا ,وطريــق ذلــو إقام ــة
احلــدود والشـرائع والشــعائر الــة حتفـ الــدين ,مثــل الصــالة ومعاقبــة اتركهــا ,وإقامــة فريضــة األمــر
ابملعروف والنهـي عـن املنكـر ,وفريضـة اجلهـاد ,وإقامـة حـد الـردة ,والقيـام مبسـنيولية الـدعوة إىل هللا
تعاىل(.)1

( )1انظر :احلكم والتحاكم يف هطاب الوحي.)369/1( ,
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وخلذذود التشذريع القذذرآر ،وجعلذذه املاهذذلٍ الْذذحْح الويْذذد للحْذذلة البشذرية يرجذذع ألْذذو
عدة ْاهل:
ووَل :أن هــذا التش ـريع َذذلئم علذذن العذذدا املطلذذق ,ألن الــذي هلــق الكــون -ســبحانه
ْ
وتعاىل -يعلم حق العلم ما قق العدل املطلق ,وكيب يتحقق.
اثنْْل :أن شرع هللا تعاىل ْرو ْا ا وى واملْ  ,كما أنه م أ من اجلهل والقصور وال لـو
والتف ـري  ,وهــو األمــر الــذي ال كــن أن يتــوفر يف أي قــانون مــن صــنع اإلنســان ذي الشــهوات
وامليل والضعب ,سواء كان واضعه فردا أو طبقة ,أو أمة أو جيال من أجيال البشر.
اثلاْل :أن التشريع القرآ ْتالسق ْع َْوس الكون كلذه ,ألن الـذي وضـعه هـو هـالق
هــذا الكــون ,فــإذا شــرع لإلنســان شــرع لــه ابعتبــارا عنصــرا كوني ـا ,لــه ســيطرة علــى عناصــر كونيــة
مسخرة له أبمر هالقه ,ومن هنا يقع التناسق بهل اإلنسان وحركة الكون الذي يعي فيه.
ابعل :أن التشريع القرآ هو التشريع الويْد اللي يتحر ْه اْلنسلن ْا العبوديذة
ْ
لإلنسذلن ،ففـي كـل مـنهج غـري املـنهج اإلسـالمي يتخـذ النـا بعضـهم بعضـا أراباب مـن دون هللا,
أما يف املنهج اإلسالمي فإتم رجون من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد وحدا ال شريو له.
خلْس ذل :ونذذه ْذذاهج َذذلئم علذذن العلذذم املطلذذق حبقْقذذة الكذذلئا اْلنسذذلر ,واحلاجــات
ْ
اإلنسـانية ,وثقيقـة الكــون الـذي يعــي فيـه اإلنسـان ,وبطبيعــة النـواميس الــة حتكمـه ,ومــن مث ال
يقع وال ينشأ عنه أي تصادم مدمر بهل أنواع النشا اإلنسا  ,إنا هو توازن واعتدال ,وهو أمـر
ال يتــوفر أبــدا ملــنهج صــنعه اإلنســان ,الــذي ال يعلــم إال ــاهرا مــن األمــر ,وال يعلــم إال اجلانــب
املكشوف من الكون ,واإلنسان ,واحلياة ,يف فلة زمنية معينة.
سلدسل :ونه املاهج اللي يوثق عرى الويدة بَ البشر ْْعل ,إىل احلد
ْ
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الــذي تتالشــى فيــه الف ـوار العنص ـرية والطبقيــة ,فيصــبح اجملتمــع كــالفرد الواحــد ,حتركــه إرادة
واحــدة ,وتــديرا رو واحــدة ,تدفعــه إىل غايــة مشــلكة ,كمثــل أعضــاء اجلســد الواحــد ,يقــول هللا

َ
َص ذ ذ ذذبَ َحتم َم بَاَ َع َمتَذ ذ ذ َذه يَ َخ ذ ذ ذ َذو ْاَ} [آل
اء َذ ذ ذ ذأَلَّ َ
ذَ َمذلمذ ذ ذذوبَ مك َم َأ َ
ف بَذ ذ ذ ذ َ َ
تعـ ـ ــاىل{ :ي َذ مك َاذ ذ ذ ذذتم َم وَ َعذ ذ ذ ذ َد ْ
عمران.)1(]113:

املطل الاللث
عدالة التشريع القرآر

النا أمام حكم هللا تعـاىل سواسـية ,فشـريعة القـرآن تنظـر إلـيهم مـن حيـث جـوهرهم وأصـلهم

نظرة واحدة ,ومن مث فهي تعدل فـيهم بعـد أن تسـاوي بيـنهم ,قـال هللا تعـاىل{ :يَ َّن َّ
اَّللَ َُ مَْ مذرمك َم

َ
وَ َن تمذ َيدوا َاألَْ َلَ َ
ذَ الاَّ َ
ذلس وَ َن َحتَ مك ممذوا َِبل ََعذ َد َا} [النسـاء.]28:
ً يَ ََل و ََهل َهذل َويَذَا َي َك َمذتم َم بَذ َ َ
َ
لقد أمر هللا تعاىل -يف هذا ا ية الكر ة -ابلعدل بهل جنس النا  ,ال بـهل أمـة مـنهم دون أمـة,
أو جنس دون جنس ,أو لون غري لون.
وْعذذىن العذذدا هاذذل :هــو إعطــاء مــن يســتحق مــا يســتحق ,ورفــع االعتــداء والظلــم عــن
املظلوم ,وتدبري أمور النا مبا فيه صالحهم(.)5
والعدالة ْا وبرز مسلً التشريع القذرآر ,وهـي ميـزان االجتمـاع فيـه ,و هبـا يقـوم بنـاء
اجلماعة ,وكـل تنسـيق اجتمـاعي -صـ ريا كـان أو كبـريا -ال يقـوم علـى العدالـة فهـو منهـار ,مهمـا
تكــن قــوة التنظــيم فيــه ,ألتــا دعامــة وأســا للنظــام الصــا  ,ولــذلو جــاء األمــر هبــا يف أمجــع آيــة
اْليس َ
َ َ
ملعا القرآن العظيم ,وهي قوله تعاىل{ :يَ َّن َّ
لن َويَيتَ َلء َذي الَ مق َرََب
اَّللَ َُ مَْ مر ِبل ََع َدا َو ََ َ َ

( )1انظر :القرآن شريعة اجملتمع ,د .عارف هليل حممد أبو عيد.)37-32 ( ,
( )5انظر :التحرير والتنوير.)165/2( ,
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ش َلء َوال مَم َا َك َر َوالَبَذ َغ ََ يَ َعظم مك َم لَ َعلَّ مك َم تَ َل َّك مرو َن} [النحل.]91:
َويَذ َاذ َهن َع َا الَ َف َح َ

قال القرطيب( )1محه هللا« :هذا ا ية من أمهات األحكام تضمنت مجيع الدين والشرع»(.)5
وللعدل يف التشريع القرآ معل أبعد وأعمـق منـه يف غـريا ,ذلـو ألن لـه أبعـادا إنسـانية
راقي ــة ,تع ــرف م ــن مرادف ــات الع ــدل يف ل ــة الع ــرب ,ويف اس ــتعمال الق ــرآن ,فالع ــدل يع ـ ـ عن ــه
ِبلقسط ,والقس هو توفية النصيب مبقتضى اإلنصاف(.)3
واملنصــب يعــدل ولــو كــان العــدل لــيس يف صــاحله ,فعنــدما نقــول :رجــل منصــب ,أي:
يعدل ولو من نفسه(.)2
القرآن مَ
يرض علن العدا:
صــر القــرآن العظــيم مبحبــة هللا تعــاىل لعبــادا املقســطهل يف أكثــر مــن موضــع ,فقــال هللا
َ َ
تعــاىل{ :ويَ َن ي َكمذ َ َذذلي مكم بذْ ذاذهم َِبل ََقسذ َ
ذط يَ َّن َّ
َ} [املائــدة.]25 :
اَّللَ مَيذ ال مَم َقسذذط َ
َ َ َ
َ َ ََ َ م َ َ
َ َ
وقــال تعــاىلَ { :أَصذذلَحوا بذْذاَذهمذذل َِبلَعذ َد َا ووََ َ
َسذطموا يَ َّن َّ
َ} [احلرـرات:
اَّللَ مَيذ ال مَم َقسذذط َ
َ م ََ م َ َ َ

َّ َ
 .]9وقال تعاىلََ { :ل يَذ َاذ َهذل مك مم َّ
يا َملَ يمذ َقذلتَلمومك َم َيف الذ مَدي َا َوَملَ َيمَ َر مجذومك َم َْ َذا َد ََي َمك َذم
اَّللم َعذ َا الذل َ
ََ
وه َم َوتمذ َق َسطموا يَلََْ َه َم يَ َّن َّ
َ} [املمتحنة.]8 :
وَ َن تَذبَذر م
اَّللَ مَي ال مَم َقسط َ

( )1هــو ابــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــر القــرطيب ,األنصــاري ,اخلزرجــي ,املــالكي ,مــن العلمــاء الــورعهل
الزاهدين يف الدنيا املش ولهل اب هرة .كتابه يف التفسري« :جامع أحكام القـرآن» مـن أجـل التفاسـري وأعظمهـا نفعـا,
ومن كتبه املشهورة« :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور ا هرة» .تويف سنة (671ه).
«انظر :طبقات املفسرين.»69/5( ,
( )5اجلامع ألحكام القرآن.)582/2( ,
( )3انظر :املفردات يف غريب القرآن ,)213 ( ,مادة« :قس ».
( )2انظر :خمتار الصحا  ,)315 ( ,مادة« :ن ف».
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لء َ َذ َع َهذل
ويع القرآن العظيم عن العـدل – أحيـاان -ابمليـزان ,كمـا يف قولـه تعـاىلَ { :و َّ
الس َذم َ

ض َع ال ََم َْْا َن} [الرمحن .]7 :واملقصود به العدل(.)1
َوَو َ

وقوله تعاىل{ :وَََّل تَطَغَ َوا َيف ال ََم َْْ َان (َ )3ووَََ مْموا ال ََوَز َن َِبل ََق َس َذط َوََل مختَ َس مذروا ال ََمْ َذْا َن}

[الرمحن .]9-8 :أي كما هلق السـماوات واألرمل ابحلـق والعـدل اعـدلوا ,لتكـون األشـياء كلهـا
ابحلق والعدل(.)5
واملتأمــل يف ســيا ا دت الســابقة نــد أتــا تتحــدث عــن نعمــة هلــق اإلنســان ,ونعمــة
الوحي ,وعبودية الكون ,وقيامه على العدل وامليزان ,مث أي األمـر لنـا ابلعـدل وامليـزان واإلنصـاف

والقسـ  ,كمــا قــال تعــاىل يف مطلــع الســورة{ :الذ َّذر َمحَ ما (َ )1علَّذ َذم الَ مقذ َذرَآ َن (َ )1خلَذ َذق ََ
سذذل َن
اْلنَ َ
الشذ ذذجر يسذ ذذج َد َ
الشذ ذذمس والَ َقمذ ذذر َحبسذ ذذب ٍ
ان ()7
لن (َ )1وال ذ ذا َ
َّج مم َو َّ َ م َ َ م
(َ )1علَّ َمذ ذذهم الَبَذَْذ ذذل َن ( َ َّ )2م َ َ م م َ َ
ان ( )3ووَََْمذذوا الَذذو َز َن َِبل ََقسذ َ
ضذذع ال ََمْذذْا َن ( )0و َََّل تَطَغَذذوا َيف ال ََمْذذْ َ
ذط َوََل
َو َّ
َ
لء َ َذ َع َهذذل َوَو َ َ َ
َ
َ
َ م َ
السذ َذم َ
مختَ َس مروا ال ََم َْْا َن} [الرمحن.]9-1 :
إذا فللعــدل يف القــرآن العظــيم بعــد شــعوري ,ال ينب ــي أن ي فــل عنــه ,فلــيس هــو ســردا
ملواد وأرقام تقنن مث جتعل يف سطور ,مث تـنظم يف دواويـن أو دفـاتر ,مث توضـع يف اخلـزائن ,أو علـى
األرفــب كــال وريب ,إن العــدل يف التش ـريع القــرآ لــه قيمــة حيــة ,بــل إن لــه بعــدا كوني ـا ,كمــا يف
سيا ا دت السابقة من سورة الرمحن(.)3
ولق ذذد وعل ذذن الق ذذرآن العظ ذذْم ْ ذذا ش ذذأن الع ذذدا ،ي ذذأ جعل ذذه َذ ذريا التويْ ذذد ،فق ـال
اَّلل وَنَّه ََل يَلَه يَََّل هو والَم َالئَ َكذةم وومولمذو ال ََع َل َذم ََلئَمذل َِبل ََقس َ
ذط ََل يَلَذهَ يَََّل مه َذو
َ
ْ
َ
سبحانهَ { :ش َه َد َّم م َ م َ َ َ

َ
ْم} [آل عمران .]18 :ففي هذا ا ية الكر ة
ال ََع َْ ميْ ا َََك م

( )1انظر :تفسري ابن كثري.)292/7( ,
( )5انظر :املصدر نفسه ,الصفحة نفسها.
( )3انظر :احلكم والتحاكم يف هطاب الوحي.)216-212/1( ,
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شــهادة مــن هللا تعــاىل ,ومــن مالئكتــه الك ـرام ,ومــن األنبيــاء وأول العلــم مــن املــنيمنهل أبنــه ال
معبود ثق إال هللا ,وأنه تعاىل قائم بتدبري خملوقاته ابلعدل(.)1
ويف الوقت الذي اقلن فيه العدل ابلتوحيد ,بلج الظلم ْبلذج ون يكذون َذريا الشذرَ,

شذ َذر ََ لَظم َلذذم َع َظذذْم} [لقمــان .]13 :فحرمــه هللا تعــاىل ,وأمــر مبنعــه عــن
قــال تعــاىل{ :يَ َّن ال َم

جنس اإلنسان ,ولو كان كافرا.
فال شيء أحب إىل هللا تعاىل من العدل ,وال شيء أب ـض إليـه تعـاىل مـن الظلـم ,و ـذا
حرمه على نفسه ,وبهل عبـادا ,كمـا جـاء يف احلـديث القدسـيَ« :ي عبذلدي! ير يرْذ الظلذم
()1
حمرْذل ذال تظذلملوا»( .)3فـاهلل تعـاىل منـع نفسـه مـن الظلـم لعبــادا,
علذن نفسذَ وجعلتذه بْذاكم ْ
كمـ ــا قـ ــال َ { :وَْذ ذذل و َََ بَظَذ ذ َّذالٍِّ لَل ََعبَْذ ذ َذد} [  .]59 :وقـ ــالَ { :وَْذ ذذل َّ
اَّللم يم َري ذ ذ مد ظمل َْمذ ذذل

َ
اَّلل ي َريذ ذ مد ظملَم ذذل لَل ََعب ذ َ
ذلد} [غ ــافر.]31 :
لل ََع ذذللَ َم َ
ْ َ
َ} [آل عمـ ـران .]118 :وق ــالَ { :وَْ ذذل َّم م
َ
ذلس َش ذ َْذئْل} [يــونس .]22 :وقــال{ :يَ َّن َّ
وقــال{ :يَ َّن َّ
ذلا
اَّللَ ََل يَظَلَذ مذم َْاَذ َقذ َ
اَّللَ ََل يَظَلذ مذم الاَّذ َ

ذَ َّةٍ} [النساء .]21 :ومع أتم عبيدا ال يسأل عما يفعله هبم ,إال أنه تعاىل ينفي لمهم.

يرِّ الظلم علن نفسذه ،والذلي َل يظلذم الاذلس شذْئْل ،ولذو كذلن ْاقذلا ذ ة،
لللي َّ
لذذا يكذذون ْذذل شذذرعه ،وْذذل يكذذم بذذه يَل عذذَ العذذدا واْلنْذذلف ,ومــا علــى العبــاد -إذا أرادوا
الفال يف الدنيا وا هرة -إال أن كموا به.
ويقابل هذا التحرمي للظلم ,أمر ابلعدل ,فعليه أقام هللا تعاىل

( )1انظر :تفسري اجلاللهل.)67 ( ,
(( )5إ حرمت الظلم على نفسي) قال العلماء :معناا تقدست عنه وتعاليت.
وأصــل التحــرمي يف الل ــة املنــع .فســمي تقدســه عــن الظلــم حتر ــا ,ملشــاهبته للممنــوع يف أصــل عــدم الشــيء« .انظــر:
صحيح مسلم بشر النووي.»328/16( ,
( )3رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب ال والصلة ,ابب حترمي الظلم.)5277 ( )1992/2( ,
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الســماوات واألرمل ,ومــن أجلــه أرســل الرســل ,وأنــزل الكتــب ,وشــرع الش ـرائع ,قــال تعــاىل:

{ َّ َ
َ
ذلب َِب ََذَ َمق َوال ََمْ َذْا َن} [الشـورل .]17 :وقـال أيضـا{ :لََقذ َد وَ َ َسذلَاَل
اَّللم الَّلي وَنَذ َْ َا الَكتَ َ

َكتذ ذذلب وال ََمْذ ذذْا َن لَْذ مق ذ ذوِّ الاَّذ ذذلس َِبل ََقسذ ذ َ
َ
َ
ذط} [احلديـ ــد:
م مس ذ ذلَاَل َِبلَبَذَْماَذ ذذلً َووَنَذ َْلَاَذ ذذل َْ َع مهذ ذ مذم ال َ َ َ َ َ َ
َ
م

.]52فاحلق وامليزان مها العدل واإلنصاف  ,ومها القس الذي يدعو إليه الكتاب وامليزان(.)1

َلَلً العدا:

ً َألَ َع َذد َا
وْرا صريْل ِبلعذدا ,كمـا يف قولـه تعـاىلَ { :وو َمْ َذر م
وْر هللا تعلَل سوله ْ 

بَذ َْذاَ مك مم} [الشورل.]12 :

وكلل وْر امليْاَ ِبلعدا ,ألنه أقرب األمور وألصقها ابلتقول ,كما يف قوله تعاىل:

َ
ب لَلتَّذ َق َوى} [املائدة.]8 :
{ا َعدلموا مه َو وََذ ََر م

ب وْر امليْاَ ِبلعدا اللي يعم ْظلهر يْلْأم كلهل:

فق ــد أم ــرهم ابلع ــدل يف األم ــور القولْ ذذة ,فق ــالَ { :ويَذَا َمذ َل ذذتم َم َل َع ذ َذدلموا َولَذ َذو َك ذذل َن ذَا

َمذ َرََب} [األنعام.]125 :

َ
َّ َ
َ
يا آ ََْام ذذوا مكونمذذوا ََذ ذ َّذواْ َ
وأم ــرهم ابلع ــدل يف األم ــور الفعلْ ذذة ,فق ــالََ { :ي وَيذ َه ذذل ال ذذل َ

َِبل ََقس َط مشه َد َ َ
َ
َ
َ} [النساء.]132 :
اء ََّّلل َولَ َو َعلَن وَنَذ مفس مك َم وَ َو ال ََوال َديَ َا َو َاألََذ ََربَ َ
َ َ َ

وأمرهم ابلعدل يف األمور العلئلْة ,فقالَ { :ويَ َن َخ َفتم َم َش َقل َق بَذ َْاَ َه َمل َذلبَذ َعاموا َي َك ْمذل

َ َ
َ ََ
ص َال ْيل يمذ َوَم َق َّ
اَّللم بَذ َْذاَذ مه َمل} [النساء.]32 :
ْ َا و ََهله َو َي َك ْمل ْ َا و ََهل َهل يَ َن يم َري َدا يَ َ
وأمرهم ابلعدل يف األمور املللْة ،فقال{ :ولَْكَتم بذ َْذاَ مكم َكلتَ
ََ َ َ َ

( )1انظر :أضواء البيان.)62/7( ,
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َِبل ََع َد َا} [البقرة .]585 :وقال أيضاَ { :ذلَْم َملَ َ َولَْهم َِبل ََع َد َا} [البقرة.]585 :

ٍ َ
َ
ْمذذوا
وأمــرهم ابلعــدل يف األمــور القضذذلئْة ،فقــالَ { :ووَ َش ذ َه مدوا َذ َو َي َع ذ َدا ْ ذ َا مك َم َووََ م

الشهلدةَ َََّ
َّلل} [الطال  .]5 :وأمرهم ابلعدل يف األمور التعبدية ,فقـالَ { :وَْ َذا ََذتَذلَذهم َْذ َا مك َم
َّ َ َ
َ
َ
َ
َّع َم ََي مك مم بَ َه ذَ َوا َع َد ٍا َْ َا مك َم} [املائدة.]92 :
مْتَذ َع مم ْدا َ َج َْاء ْاَ م َْل ََذتَ َ ْ َا الاذ َ

وأمرهم ابلعدل يف األمور الافسْة ،واملعلْالً القلبْة ,فقالَ { :وََل َََي َرَْاَّ مك َم َشذاََآ من

ٍ
َ
َ
ب لَلتَّذ َقذ َذوى} [املائــدة .]8 :وأمــرهم ابلعــدل يف األمــور
ََ ذ َذوِّ َعلَذذن و َََّل تَذ َعذذدلموا ا َعذذدلموا مهذ َذو وَََ ذ َذر م

ذَ الاَّذ َ
ذلس وَ َن َحتَ مك مم ذذوا َِبل ََعذ ذ َد َا} [النس ــاء:
السْلس ذذْة واَكمْ ذذة ,فقــالَ { :ويَذَا َي َك َم ذذتم َم بَذ ذ َ َ
.]28

وه َم َي ذ َّذأ ََل تَ مك ذذو َن َ َتذاَ ذذة
وأم ــرهم ابلع ــدل ْ ذذع األع ذذداء واألغْ ذذل  ,فق ــالَ { :وََذذلتَلم م

َ
وي مكو َن ال مَد َ َ َ
َ} [البقرة.]193 :
يا ََّّلل ََإن انَذتَذ َه َوا َ َال مع َد َوا َن يَََّل َعلَن الظَّلل َم َ
ََ
م

وأمــرهم ابلعــدل مــع املسذذلمَ األخْذذل والفجذذل  ,فقــالَ { :ذ َقذذلتَلموا الَّذ َذَ تَذ َب َغذذَ َيذ َّذأ

ً َأَصلَحوا بذْذاَذهمذل َِبلَعذ َد َا ووََ َ
تََفَء يَ ََل و ََْ َر ََّ َ
َسذطموا يَ َّن َّ
اَّللَ مَيذ ال مَم َق َسذ َط ََ}
لء َ َ م َ َ م َ َ َ
اَّلل َإ َن َ َ
َ

[احلررات.]9 :و ذا كله ال نعرب عندما جند أن العدل وصْة ْذا وصذلَي هللا إىل العبـاد ,قـال

سل يَََّل مو َس َع َهل َويَذَا َمذلَتم َم َل َع َذدلموا َولَ َذو
تعاىلَ { :وو ََو موا الَ َك َْ َ َوال ََم َْْا َن َِبل ََق َس َط ََل نم َكلَم م
ف نَذ َف ْ

َكل َن ذَا َمذرَب وبَعه َد ََّ
صل مك َم بَ َه لَ َعلَّ مك َم تَ َل َّك مرو َن} [ األنعام.)1( ]125 :
اَّلل و ََو موا ذَلَ مك َم َو َّ
ََ َ ََ

ووج ذذوه الع ذذدا يف التشذ ذريع الق ذذرآر كاذ ذ ة وْتع ذذددة ،ي ذذد كهل ْ ذذا ميع ذذا الاظ ذذر يف
ويكلْه ،ويتدبرهل بتجرد ويخالص ,فمثال :أحكامه اخلاصة

( )1انظر :احلكم والتحاكم يف هطاب الوحي.)211-217/1( ,
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ِبألسرة وتكوينها وتنظيمها ,وحقو األفراد وواجباهتم يف األسرة ال متاريلها أحكام مما تواضع
عليه البشر واعتـادوا ,فـاألب لـه حقوقـه وعليـه التزاماتـه ,واألم كـذلو ,واألبنـاء املكلفـون كـذلو,

والقاعــدة نفســها جنــدها يف التعامــل بــهل الــزوجهل ,املتمثلــة يف قولــه تعــاىلَ { :وَ ذم َّذا َْاَ ذ م الَّذ َذلي

علَْ َه َّا َِبلَمعر َ
لر َج َ
وف َولَ مَ
لا َعلََْ َه َّا َد َ َجة} [البقرة.]558 :
ََ
َ َم

وأحكامه اخلاصة ِبمل اث وتوزيعه على الوررية ,تعت كذلو من العدالـة مبكـان ,فلـ،ب
نصــيبه ولــ،م نصــيبها ,وللــزوج نصــيبه وللزوجــة نصــيبها ,ثســب احلــال مــن وجــود أوالد أو عــدم
وجود أوالد ,ووجود إهوة أو عدم وجـود إهـوة ,ول،بنـاء نصـيبهم وللبنـات ,ولإلهـوة واألهـوات,
واألعمام والعمات ,وهكذا تتدرج احلقو حأ تصل إىل أصحاهبا مهما بعدوا.
وأما يف جمال العقوِبً :فعندما نلح أن القصـا هـو العقوبـة الرئيسـة ألكثـر اجلـرائم
الشخصــية الــة تقــع علــى األشــخا مباشــرة ,فــإن هــذا يعت ـ منتهــى العدالــة وغايــة اإلنصــاف,
وكذلو احلدود فإتا عقوابت عادلة إذا أدركنا فداحة اجلـرائم الـة فرضـت مـن أجلهـا ,وهللا تعـاىل
يقولَ { :و َج َْاءم َسَْمئَ ٍة َسَْمئَة َْاَذلم َهل} [الشورل .]21 :ويقـولَ { :ويَ َن َعذلََذ َبذتم َم َذ َعذلََبموا َِبَاَذ َ

َْل معوََ َبذتم َم بَ َه} [النحل.]156 :

وابجلملة ,فما دمنا نسلم ونعتقـد أبن أحكـام التشـريع القـرآ منزلـة مـن عنـد هللا تعـاىل,
ويعت العدل صفة من صفاته ,فالبد أن تكون هذا األحكام عادلة متقنة ,ومـن مث خنـرج بنتيرـة
حتمية وهي :ون العدالة صفة ئْسة ْا صفلً التشريع القرآر(.)1
والعدا يف التشريع القرآر لْس َرد ْسلواة شكلْة يف الدنْل قط،

( )1انظر :من مزاد التشريع اإلسالمي.)71-69 ( ,
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ب ينه بذط بذَ دنْذل الاذلس ووخذراهم ,فلـه ارتبـا ورييـق ابإل ـان -وهـذا ممـا يـزا عـن الـنظم

اَّللم َْ َا كَتَ ٍ
الوضعية -و ذا قال هللا تعاىل لنبيـه َ { :وَم َ آ ََْ َا م َِبَل وَنَذ َْ َا َّ
ً َألَ َع َذد َا
لب َوو َمْ َر م
بَذ َْذاَ مك مم َّ
اَّللم َبذاَل َوَب مك َم لَاَل وَ َع َمللماَل َولَ مك َم وَ َع َمللم مك َم}[الشورل.]12 :

()1
ً َألَ َعذ َذد َا بَذ َْ ذذاَ مك مم} يف تبليــغ
قــال أبــو الســعود محذذه هللا يف معناهــاَ {« :وو َمْذ َذر م

الش ـرائع واألحكــام ,وفصــل القضــاد عنــد ا اكمــة واخلصــامَّ { ... ,
اَّللم َبذاَذذل َوَب مكذ َذم} أي

هالقنــا مجيعـا ومتــول أمــورانَ { ,ولَ مكذ َذم وَ َع َمذذللم مك َم} ال تترــاوزكم آاثرهــا فنســتفيد ثســناتكم أو
نتضرر لسي اتكم».
فالنيب  أمر ابلعدل يف الدنيا حأ نيء يوم الفصل فيتوىل هللا تعاىل العدل يف احلكم
يوم يرجع األمر كله إليه.
ْقل نة:
لقذذد سْذذْ ْفهذوِّ العذذدا يف التشذريع القذذرآر عاذذه يف الذذاظم الوضذذعْة البشذرية ,فهــذا
القوانهل ال تعرف من معل العدل إال جانبه الظاهر الذي يدركه العقل ,كالوفاء يف امليزان ,وعـدم
أكــل أمـوال النــا يف البيــع والشـراء ,وعــدم ال ـ واالحتكــار وحنــو ذلــو ,لكــن جانبـا آهــر مــن
العدل غري اهر ,وال كن التوصل إليه إال من هالل شريعة معصومة ,شريعة ختاطـب الضـمائر
والقلــوب ابلعــدل ,ألن مصــدرها مــن هللا اللطيــب اخلبــري ,الــذي يعلــم هبــاد األنفــس ومــا ختفــي
الصدور.
فهن ــاا أش ــكال وألـ ـوان م ــن العدال ــة ال ك ــن ــذا القـ ـوانهل الوض ــعية العمي ــاء البكم ــاء
الصماء أن تبصر النا أو ختاطبهم هبا ,فكيب تضمن العدل بهل

( )1تفسري أيب السعود.)57/8( ,
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الزوج وزوجته ,أو الوالدين وأوالدمها ,أو األوالد ووالديهم وهكذا...
ومــا هــي طريقتهــا يف احلفــاظ علــى العــدل بــهل البــائع واملشــلي ,والتــاجر واملســتهلو,
والعامل وصاحب العمل يف األمور املتعلقة ابلقلوب والضمائر؟
إن هــذا القـوانهل الوضــعية املفلســة لــيس فيهــا بنــود أو ذكــر خلشــية هللا تعـاىل ,وللــورع أو
اتقاء الشبهات أو حماسبة ذاتية للنفس ,أو الرجاء يف ريواب اجلنة واخلوف من عذاب النار ,لـيس
فيها إال ما يتعلـق ابلصـور الفرـة مـن املظـا  ,فهنـاا مـثال أنـواع مـن املعـامالت ا رمـة يف التشـريع
القرآ ا أحكام متفرعة من الفقه الشرعي ,وليس ا ذكر البتة فيما يسمى «ابلفقه القانو »
ولذذلل مل يك ذذا وْذذر هللا تع ذذلَل لعب ذذلده ِبلعذذدا ق ذذط ،بذ ذ وْذذرهم – جذ ذ جالل ذذه-

ذط مشذه َداء َََّ
ِبملبللغة يف يَلْة العذدا ,يف قولـهَ{ :ي وَيذهذل الَّ َذليا آَْاذوا مكونمذوا ََذ َّذو َاَْ َِبل ََقس َ
َّلل
َ َم
َ َ
َ َ
َ َ

َ
َ
َ} [النساء.]132 :
َولَ َو َعلَن وَنَذ مفس مك َم وَ َو ال ََوال َديَ َا َو َاألََذ ََربَ َ

َ
َ} ص ـ ــي ة مبال ـ ــة :أي ليتك ـ ــرر م ـ ــنكم القي ـ ــام ابلقس ـ ـ ـ  ,وه ـ ــو
«قول ـ ــه ََ{ :ذ ذ ذ َّذواْ َ

العدل»(.)1

ولقــد حــذرهم هللا تعــاىل مــن تــرا العــدل لع ـوارمل الب ضــاء ,يف قولــهَ { :وََل َََي ذ َرَْاَّ مك َم
َشاََآ من ََذ َوٍِّ َعلَن و َََّل تَذ َع َدلموا} [املائدة.]8 :
وقد نبه الزخمشري محه هللا على قيا األوىل من هذا ا ية فقال« )5( :وفيه تنبه عظيم
على أن وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء هللا ,إذا كان هبذا الصفة من القوة ,فما الظن
بوجوبه مع املنيمنهل ,الذين هم أولياتا وأحباتا».

( )1فتح القدير.)79/1( ,
( )5الكشاف.)627/1( ,
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ين وبرز مسلً القوانَ الوضعْة هو الظلم واْلجحلف ،وْا ْظلهر الظلم املقاا يف هله
الاظم ْل ُيت:
لق ــد ارتكب ــت مظ ــا ش ــأ -ه ــالل اتري ــب اإلنس ــان -ابس ــم العدال ــة ,فس ــنت القـ ـوانهل
والتشريعات انئية ابلبشر يف شأ أودية املهالو ,زاعمة أتا حتقق العدل ,فتقرر العقوابت الكبـرية
على للذنب احلقري ,وأحياان كم ابلعقوبة على غري مرتكب اجلر ة.
ولقد حكـى التـاريب عـن السذوْريَ الـذين سـكنوا العـرا قـد ا ,أتـم كـانوا يلقـون املـرأة
يف النهـر ,إذا قالـت لزوجهــا :لسـت زوجـي ,وإذا قــال املتبـل ملـن تبنــاا :لسـت أيب ,فمـن حقــه أن
لق رأ املتبل ويقيدا يف األغالل إىل أن يبيعه
وعنــد األكذذلديَ -الــذين جــاتوا بعــد الســومريهل -كــان إذا أهطــأ الطبيــب يف وصــب
العالج قطعت يدا ,وإذا تسبب الطبيب يف وفاة امرأة يولدها قتلت ابنتـه ,فـال تقـع العقوبـة علـى
الطبيب ,وإذا قتل رجل عبدا من العبيد ,أهذ من عبيدا واحـد فقتـل ,وإذا اسـتدان رجـل مـاال مث
عرز عن أدائه ,كان من حق الدائن أن يستعبد ابن املدين أو ابنته أو زوجته (.)1
ولقد كان يف شريعة جاكْْ خلن( :)1إن من تعمد الكـذب يقتـل ,ومـن جتسـس يقتـل,
ومــن ســحر يقتــل ,ومــن ابل يف املــاء الراكــد يقتــل ,أو ان مــس فيــه يقتــل ,ومــن دهــل بــهل ارينــهل
تصمان فأعان أحدمها يقتل ,ومن أطعم أسريا

( )1انظر :هصائص الشريعة اإلسالمية ,د .عمر بن سليمان األشقر.)71 -71 ( ,
( )5جنكيز هان :قائد م ول ا ه األصلي «تيموجهل»»هلب أابا «بقوصاي» رئيسا للتحالب امل ـول .ذكـر ابـن كثـري
أن ابتداء حكمه سنة (299ه) ,ووفاته كانت سنة _652ه) ,وهو والد ملوا التتار ,وينسبون إليه.
«انظر :البداية والنهاية .)117/13( ,املوسوعة العربية امليسرة.»621 ( ,
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أو كسـاا ب ـري إذن أهلـه يقتــل ,ومـن وجـد هــاراب و يـردا يقتـل ,ومـن رمــى إىل أحـد شـي ا مــن
املأكول قتل ,بل يتناوله من يدا إىل يدا ,ومن أطعم أحدا فليأكل منه أوال ,ومـن أكـل و يطعـم
مــن عنــدا يقتــل ,ومــن ذبــح حيـواان ذبــح مثلــه ,بــل يشــق جوفــه ويتنــاول قلبــه بيــدا يســتخرجه مــن
جوفه أوال (.)1
ومــن أجــل ذلــو جنــد أن الش ـرائع الــة تولــد املــة ,أو يكتشــب النــا بعــد حــهل أتــا
املة ,فإتـا تتسـم بعـدم االسـتقرار ,فسـمتها الت يـري الـدائم يف حـهل تتسـم أحكـام التشـريع القـرآ
يف أصو ا ابلثبات الدائم.
وق ــد كان ــت دول ــة مث ــل رنس ذذل -قب ــل ريورهت ــا الش ــهرية -تطب ــق م ــا يس ــمى ب «ق ــانون
اإلقطاع» ,وهذا القانون -بشهادة علماء القانون -ا وجائر.
وكــذلو كــان قــانون العقــوابت املطبــق يف يْنل ذرتا -قبــل مائــة عــام -جــائرا ,كمــا أكــد
علماء القانون ال ربيون ,إذ كان يقرر عقوبة اإلعدام يف م ات اجلرائم (.)5
ذددا ْ ذذا ال ذذدوا الغربْ ذذة أل ــت -يف الس ــنوات األه ــرية -عقوب ــة
وم ــن املع ــروف أن ع ذ ْ
اإلعــدام لكثــري مــن اجلـرائم ,ثرــة أتــا عقوبــة قاســية وجــائرة ,ومعــل ذلــو أتــم كــانوا يتحــاكمون
فيما بينهم ابلظلم والعدوان ,قبل إل اء هذا القانون

شهلدة اخلْوِّ:

شذهد غذ املسذذلمَ بعدالذذة التشذريع القذذرآر ،واَذذق ْذذل شذهدً بذذه األعذذداء ,فمنــذ
عهد النبوة األزهر كان كفار ب إسرائيل ينشدون العدالة عند نيب الرمحة  , بعد أن أيسـوا مـن
حتصيلها عند قضائهم وحكامهم,

( )1انظر :البداية والنهاية ,البن كثري (.)158 /13
( )5انظر :املصدر السابق.)72-72 ( ,
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وهناا أكثر من حادرية مشهورة يف هذا الشأن,
ولقد لفت عدالة التشريع القرآر ونظل كا ْا ْفكريا نْل ى املعلصذريا ،لذم َيفذوا
يعجل م لا التشريع القلئم علن العدالة واملسلواة ،ما ذل :
 -1يقوا املي خ الشه «غوستلف لوبون»(:)1
«احلق أن األمم تعرف فاحتهل متساحمهل مثل العرب ,وال دينا حا مثل دينهم»(:)5
 -1ويقوا « وبرستون»(:)1
«إن املســلمهل وحــدهم هــم الــذين مجعـوا بــهل ال ــري لــدينهم ,ورو التســامح والعــدل حنــو
أتباع األددن األهرل ,وإتم مع امتشاقهم احلسام – نشرا لدينهم -تركوا مـن يرغبـوا فيـه أحـرارا
يف التمسو بتعاليمهم الدينية ».
 -1ويقوا«ْْشود»(:)2
«إن القرآن الذي أمرابجلهاد ,متسـامح حنـو أتبـاع األددن األهـرل ,لقـد أعفـى البطارقـة
والرهبان وهدمهم من الضـرائب ,وحـرم حممـد  قتـل الرهبـان ,لعكـوفهم علـى العبـادات و ـس
عمر بن اخلطاب  النصارل بسوء حهل فتح بيت املقد  ,يف حهل ذبح الصليبيون املسلمهل

( )1غوســتاف لوبــون :ولــد عــام(1821م) ,وهــو طبيــب ,ومــنيرح فرنســي ,ع ـ ابحلضــارات الشـرقية .مــن آاثرا(:حضــارة
العرب) ,و(احلضارة املصرية) ,و(حضارة العرب يف األندلس).
«انظر :قالوا عن اإلسالم .)86 (,حضارة العرب.»235-231 (,
( )5حضارة العرب ,غوستاف لوبون ,ترمجة :عادل زعيل.)612 (,
( )3املصدر نفسه.)157 (,
( )2املصدر نفسه ,الصفحة نفسها.
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وحرقوا اليهود بال رمحة ,وقتما دهلوها».
 -2وهالَ شهلدة وخرى ودَل ل «غوستلف» عا املسلواة يف التشذريع اْلسذالَْ
عر عاهل بقوله(:)1
«العرب يتصفون برو املساواة املطلقة وفقا لنظمهم السياسية ,وإن مبدأ املساواة الذي
أعلــن يف أورواب -قــوال ال فعــال -راســب يف طبــائع الشــر رســوها اتمــا  ,وإنــه ال عهــد للمســلمهل
بتلـو الطبقـات االجتماعيـة الـة أدل وجودهـا إىل أعنـب ريـورات يف ال ـرب وال يـزال يـنيدي ,وإنـه
لـيس مـن الصـعب أن تـرل يف الشــر هادمـا يصـبح زوجـا البنـة ســيدا ,وأن تـرل أجـراء مـنهم قــد
أصبحوا من األعيان».
 -1ويمبذذدي «د .وا ديروان ذ » نفذذس الدهشذذة للد جذذة الذذَ وص ذ يلْهذذل ْفه ذوِّ
املسلواة يف التشريع القرآرْ ،قوا(:)1
«كان يسمح للعبيـد أن يتزوجـوا ,وأن يـتعلم أبنـاتهم إذا أ هـروا قـدرا كافيـا مـن النباهـة,
وإن املــرء ليــده مــن كثــرة أبنــاء العبيــد واجل ـواري الــذين كــان ــم شــأن عظــيم يف احليــاة العقليــة,
والسياســية يف العــا اإلس ــالمي ,مــن كث ــرة مــن أصــبحوا م ــنهم ملوك ـا وأم ـراء ,أمثــال املمالي ــو يف
مصر».

( )1املصدر نفسه.)391 ( ,
( )5قصة احلضارة ,د.ول ديورانت ,ترمجة :زكي جنيب حممود.)113-115/3( ,
وانظر :احلكم والتحاكم يف هطاب الوحي.)253-255 ,219 ,217 ,212/1( ,
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املبحث الرابع
عظمة َْص القرآن

وفيه ريالرية مطالب:
املطل األوا :تعريب "القصص" ل ة واصطالحا.
املطل الالر :مظاهر العظمة يف قصص القرآن.
املطل الاللث :عظمة مقاصد قصص القرآن.
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سهْد

القصص منهج راب مبـارا ,ويعـد هالصـة لترـارب األمـم السـابقة-علـى مـر التـاريب-
متخضــت ع ـن بيــان ســنن الــه تعــاىل يف األمــم ,ومــدل حتقــق هــذا الســنن يف كــل مــرة تتــوفر فيهــا
أسباهبا وشروطها يف أي عصر من العصور أو أمة من األمم.
وهذا القصص القرآ املبـارا واقـع عاشـه أصـحابه كمـا وصـب متامـا يف القـرآن العظـيم,
فهو حمل تدبر وتفكر واعتبـار يف مصـائر هـذا األمـم ومسـرياهتا ,ومـا أصـاهبا مـن عـزة ونصـر وبركـة
نتيرة اإل ان والطاعة هلل ,أو مـا حـل هبـا مـن ذل وإنكسـار وضـنو العـي حـهل تنكبـت الطريـق
السوي ,قال هللا تعـاىل{ :لََقذ َد َكذل َن َيف ََْ َ
موَ :األَلَبَ َ
ْذ َه َم َع َبذ َذرة َأل َ
ذلب َْذل َكذل َن َي َذدياْل يمذ َفتَذ َذرى
َ

ْ َد َ َّ َ
َ ي َديَ َذه وتَذ َف َ
ْذْ َ مكذ َم َش َذَ ٍء َو مهذ ْدى َوَ َمحَذةْ لََق َذوٍِّ يمذ َيَْامذو َن} [يوسـب:
َولَ َك َا تَ َ
يق الذلي بَذ َ َ َ َ
.]111

ومــن عظــيم فضــل هللا تعــاىل علــى هــذا األمــة ا مديــة أن زول ــا هــذا اخلالصــات يف
كتابه العظيم فحفظت بذلو من الضياع أو التحريب ,فلم متتد إليه يد غادر فتزور أو ت ـري ,وال
يــد هــائن فتســر أو ختفــي-كمــا هــو الشــأن يف التــوراة واإلجنيــل ا ــرفهل -فهــذا القصــص احلــق
حمفــوظ مــا دامــت علــى األرمل حيــاة تنــبض أو مشــس تشــر وت يــب ,تصــديقا لقــول هللا تعــاىل:

{يَ ََّ َََن ما نَذ َّْلَاَل ال مَل َك َر َويَ ََّ لَهم َََل َظمو َن} [احلرر.]9 :

وبقيــت هــذا اخلالصــات ب ـذلو بــهل أجيــال األمــة غضــة حيــة متــدهم أبســباب النرــا ,
وأص ــول التعام ــل م ــع أنفس ــهم ,واألم ــم م ــن ح ــو م ,وجتن ــبهم طري ــق اخليب ــة أو الوق ــوع يف مكائ ــد
ومصائد شياطهل اجلن واإلنس.
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وهذا غيض من فيض يف فوائد القصص القرآ  ,وفعله يف حياة النـا وأريـرا علـى تقـدمهم أو
ثهرهم ,فضال عما فيه من أنواع املعرفة ,وسـبل ا دايـة ,واملتعـة ا ادفـة ,مـا كـان لـه األريـر الفاعـل
يف ضب اتباع األمة ا مدية ,حأ امتازوا عن غريهم-من األمم السابقة -ابلعطاء والرقي.
وبع ــد ه ــذا كل ــه كي ــب ن ــوز لعاق ــل أال يعك ــب عل ــى ه ــذا القص ــص احل ــق ابلدراس ــة
والتمحيص واستلهام الع ة واملوعظة احلسـنة ,ويعمـل مبقتضـى ذلـو ,فيـنعم ثيـاة مسـتقرة ,وآهـرة
مرتضاة(.)1
وسيكون احلديث عن عظمة القصص القرآ من هالل املطالب ا تية:

املطل األوا
واصطاليل
تعريف "القْص" لغة
ْ
ووَلْ :عىن "القْص" يف اللغة:
ْ

يتبهل لنا َّ
ص أريـراُ أي:
عند الرجوع إىل كتب اللُّ ة َّ
أن أصل املادة (قصص) مشتق من قـ َّ
القصة :واحدة القصص :هـي األمـر واحلـديث ,يقـال :اقـتص احلـديث ,رواا علـى وجهـه,
تتبَّعه .و َّ
وقص عليه اخل  ,واالسم :القصص ابلفتح ,والقصة الة تكتب(.)5
إن َّ
الدالالت اللُّ وية ملادة (قص) تع يف األصل :التَّتبـع واالقتفـاء ,وهـو معـل ملحـوظ
يف القصة الة هي مجلة من الكالم املقصو  ,والقصة

( )1انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي ,حممد هري العدوي.)8-7 ( ,
( )5انظر :لسان العرب ,)72/7( ,القامو ا ي  ,)819-818 ( ,املعرم الوسي .)76 ( ,
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تكتسب هذا االسم من معل فعل القا حهل ار عمله يف قص اخل  ,فهو أي ابلقصة
على وجهها ,كأنه يتتبـع معانيهـا وألفا هـا ,ويقتفـي آاثر أحـداريها يف ترتيـب بعضـها علـى بعـض,
وكأنــا القــا يف ذلــو ــاكي قصــا األريــر ,وهــو تتبــع األقــدام علــى األرمل حــأ يعــرف مصــري
تلو األقدام ويصل إىل النهايـة ,وهـي صـلة تنطبـق علـى املعـل الل ـوي للفـ (قصـة) وذلـو حـهل
يقوم القا وهو يكتب قصة بتتبع احلدث من البداية مرورا ابلوس  ,والقص :القطع(.)1

اثنْْلْ :عىن "القْص" يف اَلصطال :

لكثــرة التعريفــات ال ـواردة يف مفهــوم القصــص اصــطالحا ,ومــن ابب االهتصــار ســيقع
االهتيار على تعريب جامع للمعل املراد.
وهو ون القْص القرآر:
أنبــاء وأحــداث اتر يــة يلتــبس بشــيء مــن اخليــال ,و يــدهل عليــه شــيء غــري الواقــع,
ومـع هــذا فقــد اشـتمل علــى مــا يشــتمل عليـه غــريا مــن قصــص ,مـن اإلاثرة والتشــويق مــع قيامهــا
على احلقائق املطلقة ,األمر الذي ال يصلح عليه القصص األديب ثال أبدا(.)5
ويلصذ ذ الق ذذوا :إن القصــص القــرآ  :كــالم حســن يف لفظــه ومعنــاا ,مشــتمل عل ــى
أح ــداث حقيق ــة ,ومتض ــمن عل ــى م ــا يه ــدي إىل ال ــدين ,ويرش ــد إىل اخل ــري ,وي ــدعو إىل التفك ــر
واالعتبار.
وال يص ــلح أن نطل ــق اس ــم احلكاي ــة عل ــى القص ــة القرآني ــة؛ ألن احلكاي ــة يلح ـ ـ فيه ــا
ا اكاة ,والوقوف على ما جرل ,ب ض النظر عن الع الة فيها

( )1انظر :القامو ا ي ( .)819
( )5انظر :القصص القرآ يف منطوقه ومفهومه ,عبد الكرمي اخلطيب ( .)29
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أو االستفادة منها ,كما أن احلاكي ال يهدف التأريري والتوجيه من حكايته.
أمــا القصــة فهــي تكشــب عــن آاثر املاضــي وتنقــب عــن حوادريــه ,وتعرضــها يف أســلوب
معرز مشتمل على الع ة والعظة .أهذا ابلعقل والوجـدان إىل زمـن القصـة وأدوارهـا وأشخاصـها,
مهما كانت كثرية وبعيدة(.)1

املطل الالر
ْظلهر العظمة يف َْص القرآن

مــن مظــاهر العظمــة يف القصــص القــرآ أنــه تفــرد عــن غــريا مــن القصــص بعــدة مميـزات,
كــان ــا ابلــغ األريــر يف إعرـازا ,ومســتواا الرفيــع ,وبنائــه الفـ  ,وشـواهد صــد علــى صــفائه مــن
الشوائب.
وسيكون احلديث عن بعض مظاهر العظمة يف القصص القرآ كما أي :
ِ -1بنْة املْد :
مــن املعلــوم بداهــة أن القْذذص القذذرآر جذذْء ْذذا القذذرآن العظذذْمْ ،اب ذ لذذه ك ذ ْذذل
ياب للقرآن ْذا ْذْاَي ,مثـل تنزيلـه مـن هللا تعـاىل وحيـا علـى نبينـا حممـد  , وريبـوت نقلـه إلينـا
ابلت ـواتر ,وأن النــيب  لــيس لــه منــه ســول تبلي ــه للنــا كمــا أنــزل عليــه ,ولقــد أشــار هللا تبــارا
وتعاىل إىل هذا احلقيقة الناصعة يف مقـدمات بعـض القصـص وهواتيمهـا ,كقولـه تعـاىل{ :تََلذ َ

َ
َ
َ
ْهل يَلََْ َ َْل مك َا َ تَذ َعلَ مم َهل وَنَ َ َوََل ََذ َومْ َ َْ َا ََذ َب َ َهذ َلا} [هـود]29 :
ْ َا وَنَذبَلء الَغََْ َ نموي َ
(.)5

( )1انظر :الدعوة اإلسالمية ,د .أمحد أمحد غلوش (  .)588معا القصة يف القرآن الكرمي.)32-33 ( ,
( )5انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي.)91 ( ,
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والْدق:
ْ -1طلبقة الواَع َم
َّ
إن كــل مــا أهـ بــه القــرآن العظــيم مــن قصــص ,هذذو صذذدق ،لذذه واَذذع ْشذذهود وْلمذذوس يذذَ
وَوعذذه ،دون ون يكذذون للخْذذلا وو الذذوهم وو املبللغذذة ْذذدخ يف شذذَء وبذذداْ ,بــل هــو الواقــع
الكامــل كمــا حصــل متامــا ,وبكــل أبعــادا املشــاهدة وامل يبــة ,فهــو مــن واقــع احليــاة ,نقــل يف القــرآن
الكرمي نقال دقيقا أيهذ مبرامع القلوب ,وال كـن أن يكـون فيـه غـري الصـد والواقـع املطـابق لـه
(.)1
والقصــص القــرآ تلــب اهتالفــا كليــا عــن القصــص الــذي عرفــه اإلنســان؛ ذلــو أن القصــص
البش ــري من ــه م ــا ك ــي أح ــدااث وقع ــت ويص ــور وق ــائع ريبت ــت ,ومن ــه م ــا ه ــو م ــن نس ــيج هي ــال
القصـا  ,ولـيس لــه علـى أرمل الواقـع مســتند ,فهـذا النــوع ال لـو مـن الكــذب واملبال ـة ,ودليــل
ذص ا ََذَذق} [آل عمـران .]65
واقعيــة القصــص القــرآ  ,قــول هللا تعــاىل{ :يَ َّن َهذ َلا َ ذم َذو الَ َق َ
ْذ م

وقولــه تعــاىل{ :لََق ذ َد َكذذل َن َيف ََْ َ
موَ :األَلَبَذ َ
ْ ذ َه َم َع َب ذ َذرة َأل َ
ذلب َْذذل َكذذل َن َيذ َذدياْل يمذ َفتَ ذ َذرى َولَ َكذ َذا
َ
ْ َد َ َّ َ
َ ي َديَ َه وتَذ َف َ
ْْ َ مك َم َش ََ ٍء َو مه ْدى َوَ َمحَةْ لََق َوٍِّ يمذ َيَْامو َن} [يوسب.]111 :
تَ َ
يق اللي بَذ َ َ َ َ
مث إن األهبــار الــة ج ـاء هبــا القصــص القــرآ  -وهصوصــا مــا يتعلــق أبهــل الكتــاب -يســتطيع
أهــل الكتــاب ممــن عاصــروا النــيب  أن يكــذبوها ,وهــم أشــد حرصــا علــى ذلــو؛ إلبطــال دعــول
النيب  , فقد سأل اليهود النيب  عن ذي القرنهل -وهم يعملون قصته من كتبهم -فـأنزل هللا
تعاىل قولهَ { :ويَ َسأَلمونَ َ َع َا َذي الَ َق َرنَذ َ َ
َ} [الكهب.]83 :

( )1انظر :املصدر نفسه .)111 ( ,سيكولوجية القصة يف القرآن ,هتامى نقرة.)551 ( ,
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وال ريــب أن القصــص يف القــرآن قــرآن ,وهــو حــق؛ ألنــه يف كتــاب هللا تعــاىل ,وقــد ــاا هللا تعــاىل

ْ َ
ذص َِبَذل و ََو َي َْذاَذل يَلََْذ َ َهذ َلا الَ مق َذرَآ َن
أحسن القصص ,فقالَََ { :ن مذا نَذ مقذص َعلََْذ َ و َ
س َذا الَ َق َ
َي َ

ََ
َ ََ
َ} [يوسب.)1( ]3 :
َويَ َن مك َا َ ْ َا ََذ َبله لَ َم َا الَغَل ل َ
 -1اَلنتخلب ْع العرة والعظة:
القص ــص الق ــرآ تن ــاول م ــن األح ــداث أجـ ـزاء منتق ــاة ,تناس ــب أهداف ــه ومقاص ــدا للعـ ـ ة منه ــا,
واالتعاظ هبا.
وهله الطريقة يف اختْل ْلدة القْص هَ ْا ويسا الطرق ووكارهل وثرا يف نفوس َل ئْهل؛
ألتــا تفــي ابل ــرمل مــن انحيــة ا ــدف ,وهــي أيضــا تعــرمل أبســلوب ف ـ رفيــع ,فيــه كــل عناصــر
التشــويق واإلاثرة الفنيــة الــة تنــتج االنفعــاالت والعواطــب اخلــرية يف اإلنســان ,وتــدعم هــذا اجلانــب
فيــه .علمــا أبن هــذا األج ـزاء املنتخبــة إنــا هــي أج ـزاء واقعيــة صــادقة ,ليســت هيــاال او ومهــا أو
مبال ة ,كما سبق ذكرا.
وبسب خضوع القْذة القرآنْذة للمقلصذد الشذرعْة كلنذ تعذرض ِبلقذد الذلي يكفذَ ألداء
هلا الغرض ,ومن الناحية الة تتفق معه فيها .فمرة تعرمل القصة من أو ا كقصة آدم ,ومرة من
وسـطها ,واثلثهـا مـن آهرهـا ,وتعـرمل كاملـة كقصـة يوسـب ,أو يكتفـي بـبعض جوانبهـا ,مثـل مـا
يتعلق ابلرسالة يف قصص نو وهود ,وهكذا حيثما تكمن الع ة يف هذا اجلانب أو ذاا.

( )1انظــر :األهــداف اللبويــة للقصــص القــرآ يف حيــاة النــيب  الدعويــة ,وليــد أمحــد مســاعدة ,جملــة دراســات ,اجلامعــة
األردنية [علوم الشريعة والقانون]( ,عدد( ,)1 :صفر 1255هـ).)185 ( ,
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أما املوعظة فهي ا دف أو ا ور الذي تدور حوله القصة القرآنية يف جمملها(.)1
 -2التاويع يف تْوير األيداث (التكرا ):
مل ـا كــان القــرآن العظــيم ال يهــدف إىل بيــان احلـ ِّـق فق ـ  ,بــل إىل تعميــق جم ـراا يف نفــو املــنيمنهل,
َّ
وذلــو بقــص األنبــاء ,وضــرب األمثــال ,وإقامــة األدلــة ,كــان البــد مــن التكـرار املســتمر ,والتــذكري
الدائم.
وال ريب َّ
اللبيـة عمليـة شـاقة ,وال ب َّـد أن تكـون متواصـلة ,حـأ تـني أكلهـا ,وإال ضـاع اجلهـد
أن َّ
واجلهــد املبــذول فيهــا ,وأصــبح هبــاء منثــورا ,وكلنــا نعلــم إىل أي مــدل حتتــاج تربيــة النفــو واألفـراد
من جهد وتذكري دائم ابألمور املراد بنائها يف النفو  ,وتربية األفراد عليها.
والتَّكرار هـو أجنـع وأحسـن الوسـائل يف تنميـة هـذا األمـر ,سـواء كـان التكـرار قـوال يـردد ,أو عمـال
درب عليه ,فيب فيها القناعة والعاطفة الالزمتهل للتحول إىل السلوا اجلديد املـراد
يقتدي به أو يُ َّ
ذا النفس.
وإذا أهذان بعهل االعتبار أن القـرآن العظـيم كتـاب هدايـة وإرشـاد ,وكتـاب تربيـة وبنـاء ,وجـدان أن
مسوغات التكرار فيه قضية منطقية جدا ,استعملها القرآن خلدمة أغراضه(.)5
و يكــن إي ـراد القصــص وتك ـرارا يف القــرآن العظــيم عــزاء للنــيب  يف فقــد عزيــز ,وال مواســاة يف
مصـيبة حلــت أبهلــه ,ولــو كــان األمــر كــذلو الكتفـى اب يــة أو ا يتــهل ,وملــا فقــد النــيب  بعضــا
من ولدا ,جاء النص

( )1انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي .)11 ( ,التصوير الف يف القرآن( ,
( )5انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي.)151 -118 ( ,

.)188 -181
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القرآ ابحلض على الص  ,ولكـن بصـفة عامـة للمـنيمنهل ,و يكـن هاصـا ابلنـيب  , مثـل قولـه
ََ
َّ َ
َّلل ويَ ََّ يَلََْ َه َ
َ
اج معو َن} [البقرة ,]126 :ولكن
يا يَذَا و َ
َ
َصلبَذ َتذ مه َم مْْْبَة ََللموا يَ ََّ َّ َ
تعاىل{ :الل َ
األمر أبعد من ذلو -أهدافا وغادت.
فـ َّ
ـإن الـ َّـدعوة أهــذت مــن عمــر النــيب  أكثــر مــن ريلــث عمــرا -مــدة ريــالاث وعشـرين ســنة -ومــن
اجلهــا لقــي التعــذيب ,ويف ســبيلها واجــه طواغيــت الكفــر وص ـناديد ق ـري  ,جمــردا مــن الســال
املــادي الــذي يــدفع بــه األذل عــن نفســه ,إال الســال املعنــوي -وهــو القــرآن العظــيم -ناهــد بــه
الكفار جهادا كبريا ,كما قـال هللا تعـاىلَ َ { :ذال تم َطذ َع الَ َكذل َ َريا وج َ
ذلدا َكبَذ ْا}
لهذ َد مه َم بَ َذه َج َه ْ
َ ََ

[الفرقان .]25 :ول اية بقاء الدعوة واسـتمرارها هـاجر وتـرا الـوطن واألهـل والعشـرية ,ومـن أجـل
ذلــو كلــه احتــاج إىل تثبيــت كبــري ,مســتمر ومتكــرر ,يتناســب وعظــم األمانــة امللقــاة علــى عاتقــه,
ويتالءم مع طول العهد يف الدعوة ,وينسرم مع املشقة الكبرية واملعاانة الة وجدها من الكفار.
وَل يوجد تعل ض البتة ْمل مَمسمذَ ِبلتَّكذرا يف القذرآن ,ذلـو أن اخلـالف بـهل مـن ينفـي التكـرار
ومـن يثبتــه ال يعــدو أن يكــون لفظيــا ,وال يلتــب عليـه أي أريــر؛ ألن مــن نفــى التكـرار :قصــد نفــي
تك ـرار األلفــاظ ذاهتــا للقصــة الواحــدة يف املواضــع الــة ذكــرت فيهــا ,فقــد يــذكر يف موضــع آهــر
للقصة ذاهتا حدث جديد يذكر يف موضع سابق ,ومن قال ابلتكرار :قـال بتكـرار ذات القصـة
ابلنسبة لذات األشخا  ,وإن اهتلفت روفها وتباينت وقائعها(.)1
وخذ ْاذذلا ياب ذ ذل ذ  :مــا جــاء يف قصــة موســى - -والــة تعــد ثــق مــن أشــد القصــص
تش ــاهبا يف تص ــوير األح ــداث ,أنه ــذ م ــا ورد ع ــن قص ــة يف س ــور األعـ ـراف,]156-117[ :
والشعراء.]21-35[ :

( )1انظر :األهداف اللبوية للقصص القرآ يف حياة النيب  الدعوية( ,
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سو ة األعراف

ْلهم ََإ َذا َه ََ ثمذ َعبَلن مْبَذَ
َ {-1أَلَ َقن َع َ
ع يَذ ذ َدهم َ ذ ذَإذَا َهذ ذ َذَ بَذ َْ َ
(َ )170ونَذ ذ َذْ َ
ضذ ذذلءم
َ َ
ذلا ال ََم ذ َذألم َْ ذ َذا ََذ ذ َذوَِّ
يا( ََ )173ذ َ
للاَّ ذذلظ َر َ
َرعو َن يَ َّن ه َلا لَس َ
لير َعلَْم}.
َ ََ
َ َ

سو ة الشعراء

ْذلهم َذَإذَا َه َذَ ثمذ َعبَذلن
َ { -1أَلَ َقن َع َ
ع يَذ ذ ذ َدهم َذ ذ ذَإ َذا َه ذ ذ َذَ
مْبَذ ذذَ (َ )11ونَذ ذ ذ َذْ َ
بذ ْ َ َ َ
ذلا لَل ََمذ ذ ََإل
يا ( ََ )11ذ َ
ََ
ض ذذلءم للاَّ ذذلظ َر َ
يولَه يَ َّن ه َلا لَس َ
لير َعلَْم}.
ََ م َ َ

ض ذ ذ مكم {-5ي َري ذ مد وَ َن مَيَذ َرج مكم َْذذا وَ َ
َ
َ
ض ذ مك َم
َ َ َ َ
م
{ -5يم َري ذ ذ مد وَ َن مَيَذ ذ َر َج مك َم ْذ ذ َذا وَ َ َ
بَ َس َح َرهَ َ َملذَا َأت مَْ مرو َن}.
َ َمل َذا َأت مَْ مرو َن}.
ذث َيف
َخذذلهم َوابَذ َع ذ َ
َخ ذ ذذلهم َووَ َ َسذ ذ ذ َ َيف ََ{-3ذذللموا وَ َ َجذ ذ َه َوو َ
ََ{ -3ذ ذذللموا وَ َ َجذ ذ ذ َه َوو َ
َ َ
َ َ
يا}.
يا}.
ال ََم َدائ َا َيلش َر َ
ال ََم َدائ َا َيلش َر َ
وَ بَ مك َ س َ
ذحل ٍ َعلَذ ذ ذ ٍ
ذْم
ََُ {-2تمذ ذ ذ َ
ذوَ بَ مك ذ ذ ذ َم َسذ ذ ذ َّ
لي ٍر َعلَ ٍْم}.
ََُ {-2تم َ م َ
السذذحرةم لَ َمْ َقذ َ
َ
ذلً يَذ َذوٍِّ
الس َحرةم َر َع َو َن ََللموا يَ َّن لَاَل ( َ )10مجمذ َذع َّ َ َ
لء َّ َ َ
َ {-2و َج َ
َْ َعلمذوٍِّ (َ )13وََْ ذ َ لَلاَّذ َ
ذلس َه ذ َ وَنَ ذذتم َم
َ
َ}.
ذح َرَة
َج ْرا يَ َن مكاَّل َََن ما الَغَللبَ َ
َأل َ
مََتَ َم معذذو َن ( )19لَ َعلَّاَذذل نَذتَّبَذ مذع َّ
السذ َ

َ
َ}.
ََ{-6ذ َ
َ يَ َن َكلنموا مه مم الَغَللبَ َ
ذلا نَذ َع ذ َذم َويَنَّ مك ذ َذم لَ َم ذ َذا ال مَم َق ذ َّذربَ َ
وسذ ذذن يَ َّْذ ذذل وَ َن تمذل ََقذ ذ َذَ
(ََ )112ذ ذذللموا ََي مْ َ
ذح َرةم ََذ ذ ذذللموا
ذ
ذ
ج
ذل
ذ
ذ
م
ل
ذ
{
1
َ
َ
َّ
ذلء َّ
الس ذ ذ َ
َ
َ
َ
ََ
َ}.
َج ذ ْذرا يَ َن مكاَّذذل َََن ذ مذا
َويَ َّْل وَ َن نَ مكو َن َََن ما ال مَملَق َ
لف َر َع ذ َذو َن وَئَذ َّذا لَاَ ذذل َأل َ
َ
َ}.
ََ{ -7ذ ذ ذ َ
ذلا وَلَ مق ذ ذ ذذوا َذلَ َّم ذ ذ ذذل وَلَ َق ذ ذ ذ َذوا الَغَللبَ َ
َ
َس َح مروا وَ َع مَ
ذلا نَذ َعذ ذ ذ َذم َويَنَّ مكذ ذ ذ َذم يَذْا لَ َمذ ذ ذ َذا
 ََ{-6ذ ذ َ
َ}.
ال مَم َق َّربَ َ

وسذذن وَلَ مقذذوا َْذذل وَنَ ذذتم َم
ََ{-7ذ َ
ذلا َ ذم َذم مْ َ
مْ َل مقو َن
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َ
ذح ٍر (َ )21أَلَ َقوا َيبل َمم و َع َ
الاَّذ ذ ذ َ
َّْْذ مه َم َوََذللموا
اس ذ ذ ذتَذ َرَهبم م
وه َم َو َجذ ذ ذذلءموا بَسذ ذ ذ َ
ذلس َو َ
َ َ ََ
بَ َع َّْةَ َ َر َع َو َن يَ ََّ لَاَ َح ما الَغَللَبمو َن}.
َع َظ ٍْم}.
ََ
يا()117
َ { -9وومل ََق ََ َّ
الس َح َرةم َسذلجد َ
ب
ب ال ََع ذذللَ َم َ
َ (َ َ )111م
ََذذللموا آ ََْاَّ ذذل بَذ َذر َم

ْلهم ََإ َذا َه َذَ
وسن َع َ
َ { -8أَلَ َقن مْ َ
ف َْل ََُ َ مكو َن}.
تَذ َل َق م

وسن َو َهل مو َن}.
مْ َ
ذلج َ
 َ { -9ذ ذ ذأمل َ
السذ ذ ذذحرةم سذ ذ ذ َ
يا
د
َ
َق
َّ
ََ َ
َ
َ
ذلا َرعذذون آَْا ذذتم بَذ َذه َذبذ وَن
َ{ -11ذ َ
َ
ب ال ََعذ ذ ذذللَ َم َ
َ َ َ َ م َ َ م َ َ َ َ َ (ََ )27ذ ذ ذذللموا آ ََْاَّذ ذ ذذل بَذ ذ ذ َذر َم
وسن َو َهل مو َن}.
َآذَ َن لَ مك َم}.
(َ َ )20م
ب مْ َ

ذلا آ ََْ َا ذذتم َم لَذذهم ََذ َب ذ َ وَ َن َآذَ َن
{ -11يَ َّن َهذ ذ ذ ذ َلا لَ َم َك ذ ذ ذذر َْ َك َرمسمذ ذ ذذوهم َيف ََ{-11ذ َ
َ
َ ََ
س ذ َذو َ
ال ََمدياَ ذذة لتم َخ َر مج ذذوا ْ َاذ َه ذذل و ََهلَ َه ذذل َ َ
ف لَ مك َم}.
تَذ َعلَ ممو َن}.
{-11يَنَّذذهم لَ َكبَذ ذ ممك مم الَّذ َذلي َعلَّ َم مك ذ مذم
َ { -15ألمََ َطم َعذ َّذا وَيَذ َذديَ مك َم َووَ َ مجلَ مكذ َذم َْذ َذا
َ
ف تَذ َعلَ ممو َن}.
س َو َ
م
الس َح َر َذلَ َ
ف ممثَّ َأل َ
َخ َال ٍ
َ
َ}.
مصلمبَذاَّ مك َم وَ َ َع َ
َ
َ { -15ألمََ َطم َعذ َّذا وَيَذ َذديَ مك َم َووَ َ مجلَ مكذ َذم
َ
َ َ َ
 ََ{ -13ذ ذ ذذللموا ي ََّ ي ََل َبماَ ذ ذ ذذل مْ َاذ َقلبم ذ ذ ذذو َن َْا َخ َال ٍ
ف وَألمصلَمبذاَّ مكم وَ َ َ َ
َ}.
ع
َ
َ َ
َ ََ َ
(َ )111وَْل تَذ َا َق مم َْاَّذل يَََّل وَ َن آ ََْاَّذل َِبَ ََيً
ض ذ ذ َْذ َر يَ ََّ يَ ََل َبَماَذ ذذل
َ
ص ذ َبذ ْرا ََ{ -13ذ ذذللموا ََل َ
لءتَذاَذذل َبَّذاَذذل وَ َ ذ َر َ
غ َعلََْذاَذذل َ
َبماَذذل لَ َّمذذل َج َ
مْ َاذ َقلَبمذ ذذو َن ( )17يَ ََّ نَطَ َمذ ذ مذع وَ َن يَذغَ َفذ ذ َذر
َ
َ}.
َوتَذ َو َّذاَل مْ َسل َم َ
ذلَي ََ وَ َن مكاَّ ذ ذ ذ ذذل و ََّو َا
لَاَ ذ ذ ذ ذذل َبذاَ ذ ذ ذ ذذل َخطَ ذ ذ ذ ذ َ
َ
َ}.
ال مَم َيْاَ َ
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وهكلا نرى يَل وي ْدى تتشلبه هله ارَيً وَل تتكر  .والعريب حقـا أنـه يف كـال السـورتهل
كــان عــدد ا دت ( )19آيــة ,إنــه تشــابه املالمــح ,كــاإلهوة األشــقاء ولــيس التماريــل أبــدا ,وهــو
التنويع بعينه يف عرمل األحداث وإضفاء اجلمال والكمال عليها بكل موحياهتا (.)1
ومن هنا نعلـم أن تكذر القْذة يف عذدة ْواضذع ْذا القذرآن ,وعرضـها بصـور خمتلفـة-
مــن التقــدمي والتــأهري ,واإلنــاز واإلطنــاب ,ومــا شــابه ذلــو -لــه فوائــد وحكــم عظيمــة,
ومن أمهها:
« -1بْلن بالغة القذرآن يف وعلذن ْراتبهذل :فمـن هصـائص البالغـة إبـراز املعـل الواحـد يف صـور
خمتلفــة ,والقصــة املتكــررة تــرد يف كــل موضــع أبســلوب يتمــايز عــن ا هــر ,وتصــاغ يف قالــب غــري
القالب ,وال ل اإلنسان من تكرارها ,بل تتردد يف نفسه معان ال حتصل له بقراءهتا يف املواضـع
األهرل.
َ -5وة اْلعجلز :فإيراد املعل الواحد يف صور متعددة مع عرز العرب عن اإلتيان بصورة منهـا
أبلغ يف التحدي.
 -3اَلهتمذذلِّ بشذذأن القْذذة لتمكذذَ عرهذذل يف الذذافس :فـإن التكـرار مــن طــر التأكيــد وأمــارات
االهتمــام .كمــا هــو احلــال يف قصــة موســى مــع فرعــون؛ ألتــا متثــل الص ـراع بــهل احلــق والباطــل أل
متثيل ,مع أن القصة ال تكرر يف السورة الواحدة مهما كثر تكرارها.
 -2اختالف الغلية الَ تسلق ْا وجلهل القْة :فتذكر بعض معانيها

( )1انظــر :املصــدر الســابق .)152 -153 ( ,و كــن التوســع يف هــذا البحــث بق ـراءة :دراســات قرآنيــة ,حممــد قطــب
(  .)561 -527سيكولوجية القصة يف القرآن ,هتامي نقرة ( .)122 -111
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الوافيــة ابل ــرمل يف مق ــام ,وت ـ ز مع ــان أه ــرل يف س ــائر املقامــات حس ــب اه ــتالف مقتض ــيات
األحوال» (.)1

املطل الاللث
عظمة ْقلصد "َْص القرآن"

القْص يف القرآن العظْم َل يقْذد بذه بْذلن التذل يخ بلاتذه ،ويمنذل لذه ْقلصذد ْتاوعذة تلذتمس
ْهل العرة والعظة.
وكذلو يكن القرآن العظيم ليصور األحداث يف األزمان ال ابرة لقصد التنبيه على أحوال األمـم
الســالفة ,أو ل ــرمل التســلية وجــذب األ ــاع فحســب ,وإنــا اجتمعــت يف قصــص القــرآن مقاصــد
سامية ,تقوم على حتقيق اإل ان وترسيب أصوله يف القلوب.
إن القرآن العظيم يذكر القصة يف مواطنها أبساليب مت ايرة ,ويف صور متقاربة ,ولكل منها م زل
ال يـنيدي غــريا ,ومرمــى ال يصــيبه سـواا ,وهــي بــذلو ليسـت عمــال فنيــا مقصــودا لذاتــه ,وإنــا هــي
وسيلة لإل ان واإلرشاد ,وشر األوامر والنواهي الشرعية(.)5
إذا فمقاصــد القصــص القــرآ تتنــوع تنوعــا كب ـريا ,وهــي موزعــة علــى قصصــه ,حســب موضــوعها
وسياقها ,وهي مقاصد كثرية ال كن اإلملام هبا

( )1مباحث يف علوم القرآن.)318 ( ,
( )5انظر :روائع اإلعراز يف القصص القرآ  ,حممود السيد حسن( ,

.)65 -61
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مجيعــا ,وســيدور احلــديث عــن أمههــا انــاز؛ ليتبــهل لنــا أن القصــص القــرآ
جاء ملقاصد عظيمة ,كن حتديدها يف املقاصد ا تية:

عظمة القرآن الكرمي
أيت اعتباطــا ,وإنــا

املقْد األوا :يثبلً الويدانْة هلل تعلَل ،واألْر بعبلدته.

اتفقت دعوة األنبياء واملرسلهل مجيعا على إريبات الوحدانية هلل تعـاىل ,واألمـر بعبادتـه بطرائـق شـأ
وأساليب خمتلفة ,وهلا هو وهم ْقلصد القْص القرآر ,وذلو إلبراز حقيقة التوحيد ,وإبطال
الشرا والورينية.
فالرسل واألنبياء مجيعا ,دعوا إىل توحيد اخلالق جل جالله ,واإلقـرار لـه ابلوحدانيـة ,ال رب غـريا,
وال معبود سواا ,فدعوهتم مجيعا اجتمعت على التوحيد.
وْذا ودلذذة ذلذ  :كــا قصــه القـرآن العظــيم يف تــدرج إبـراهيم - -يف االســتدالل علــى احلقيقــة

ذلا يَبذذر َاهْم َألَبَْ َذه آ َ َ
َ
َصذاَ ْلْل َآ َ ذَةْ
َزَ وَتَذتَّخذ مل و َ
اإل ية واإل ان ابلوحدانية ,فقال هللا تعاىلَ { :وي َذ ََ َ َ َ م
ض ذ َذال ٍا مْبَذ ذ ٍ
َ} إىل قول ــه تع ــاىل{ :يََمر َو َّج َهذ ذ م َو َج َه ذ َذَ لَلَّ ذ َذلي َطَذ ذ َذر
يََمر وَ َ َ
اَ َوََذ َوَْذ ذ َ َيف َ
َ
َ
السملو َ
َ}[ .األنعام.]79 -72 :
ض َياَْ ْفل َوَْل و َََ ْ َا ال مَم َش َرك َ
اً َو َاألَ َ َ
َّ َ َ

وك ــذلو ج ــاء إريب ــات التوحي ــد عل ــى لس ــان يعق ــوب - -وبني ــه يف قول ــه تع ــاىل{ :و ََِّ مك َاذ ذذتم َم
َ
ً يَ َذ ََ َ َ
ذوب ال ََم َذو م
اء يَ َذ َي َ
ذلا لبَاَْ َذه َْذل تَذ َعبمذ مدو َن ْ َذا بَذ َع َذدي ََذللموا نَذ َعبمذ مد يَ َ ذَ َ َويَلَذهَ
ض َر يَذ َع مق َ
مش َه َد َ
لعْ ويَسحل َق يَ َ ل و َ
َ
َ َ َ
اي ْدا َوَََنام لَهم مْ َسلَ ممو َن} [البقرة.]135 :
ْم َويَ َمسَ َ َ َ َ ْ َ
آ ََِبئ َ يبَذ َراه َ

ذلا ََي ََ ذ َذوَِّ
ويذل يَ ََل ََذ َوَْذ َذه َذ َق َ
وكـذلو علـى لســان نـو  -  -فقـال تعــاىل { :لََقذ َد وَ َ َسذلَاَل نم ْ

ا َعبم مدوا َّ
اَّللَ َْل لَ مك َم َْ َا يَلَ ٍه غََْذ مرهم} [األعراف.]29 :

وعلى لسان هو - -فقال تعاىل{ :ويَ ََل َع ٍ
ودا
لد و َ
له َم مه ْ
َخ م
َ
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لا ََي ََذ َوَِّ ا َعبم مدوا َّ
اَّللَ َْل لَ مك َم َْ َا يَلَ ٍه غََْذ مرهم} [األعراف.]62 :
ََ َ

َخذلهم ص َ
ذلا ََي ََذ َذوَِّ ا َعبمذ مدوا َّ
ذلَْل ََ َ
وعلى لسان صا  - -فقال تعـاىلَ { :ويَ ََل ََثم َ
اَّللَ
ذود و َ م َ َ

َْل لَ مك َم َْ َا يَلَ ٍه غََْذ مرهم} [األعراف.]73 :

لا ََي ََذ َوَِّ ا َعبمذ مدوا َّ
له َم مش َع َْذبْل ََ َ
وعلى لسان شعيب - -فقال تعاىلَ { :ويَ ََل َْ َديَ َا و َ
َخ م
اَّللَ

َْل لَ مك َم َْ َا يَلَ ٍه غََْذ مرهم} [األعراف.]82 :

َ َ َّ َ
السذ ذذملو َ
ٍَ َ
اً
وج ــاء يف قص ــة س ــليمان{ :- -و َََّل يَ َسذ ذ م
اخلَذ ذ َ َء َيف َّ َ َ
ذج مدوا ََّّلل الذ ذذلي مَيَذ ذر م

اَّللم ََل يَلَهَ يَََّل مه َو َب ال ََع َر َ
َو َاألَ َ َ
ض َويَذ َعلَ مم َْل مختَمفو َن َوَْل تمذ َعلَامو َن (َّ )11
ش ال ََع َظ َْم} [النمـل:
.]56-52
وك ــذلو يف قص ــة موس ــى - -فق ــال تع ــاىل{ :يَنَّذ َذّن و َََ َّ
اَّللم ََل يَلَذذهَ يَََّل و َََ َل َعبمذ ذ َدَر َووَََ ذ َذم

الْ َالةَ لَ َل َك َري} [طه.]12 :
َّ

ذلا ََل ََُتَْ مك َمذل
وجاءت الدعول إىل التوحيد واضحة يف قصة يوسب - -فقال تعاىلَ ََ{ :
طَ َعلِّ تمذ َرَزََلنََه يَََّل نَذبَّأَتم مك َمل بَتَأَ َويلَ َه ََذ َب َ وَ َن ََُتََْ مك َمل َذلَ مك َمل َممَّل َعلَّ َم َّن ََميب يََمر تَذ َرَك م َْلَّةَ ََذ َذوٍِّ ََل
َخرةَ هم َكل َرو َن} إىل قولـه تعـاىل{ :يَ َن ا ََكَذم يَََّل َََّ
َ َ
َ َ َ
َّلل و ََْ َذر و َََّل تَذ َعبمذ مدوا
م م
يمذ َيْامو َن ِب ََّّلل َو مه َم ِب َر َ م َ م

َ َ
يا الَ َقَْم مم َولَ َك َّا وَ َكاَذ َر الا َ
َّلس ََل يَذ َعلَ ممو َن} [يوسب.]21-37 :
يَََّل َّيَيهم َذل َ ال مد م
فقد صر يوسب - -أبنه يبتدع دينا وإنا سار على ملة آابئه وأجدادا الذين هـداهم هللا
إىل العقيــدة الصــحيحة ,أال وهــي وحدانيــة هللا ,وهــذا العقيــدة ال ختتلــب مــن عصــر إىل عصــر ,إذ
ال يعقـل أن يــوحي هللا تعــاىل إىل أنبيائـه يف حقيقتهــا تتنــاقض مـن رســول إىل رســول ,إذا فوحدانيــة
هللا تعاىل دعوة اشلاا يف التأكيد عليها مجيع األنبياء(.)1

( )1انظر :بالغة تصريب القول يف القرآن الكرمي.)893 -886/5( ,
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مما سبق ذكرا يتبهل لنا أن هنيالء الرسل مجيعا ,توحدت دعوهتم يف الدعوة إىل هللا تعاىل من أجـل
اإل ان به تعـاىل ,ولكـن اهتلـب أسـلوب كـل واحـد مـنهم فيمـا بعـد هـذا الـدعوة :فنـو - -
هــاف علــى قومــه مــن عــذاب هللا العظــيم ,إن هــم عصــوا وهــالفوا أمــر هللا ,وهــود - -طلــب
من قومه تقول هللا؛ ألنه ليس م إله غريا عز وجل ,وصا  - -بهل لقومه أنه قد جـاءهتم
داللة واضحة ,وعالمة بينة -انقة هللا -أبن يلكوها ثكل يف أرمل هللا ,وال سـوها بسـوء ,هوفـا
عليهم من العذاب األليم ,وهكذا.
ويتضح هـذا األمـر جليـا يف رد املـ ،علـى كـل رسـول :فقـوم نـو رمـوا ابلضـالل املبـهل ,وقـوم هـود
رموا ابلسفاهة والكذب ,وقوم صا شككوا يف إرساله(.)1

املقْد الالر :يثبلً الويَ والرسللة.

ذلو أن القصص املذكور يف القرآن ث فيه إشارة إىل أنـه غيـب وجمهـول ,ال يعلمـه النـيب  وال
قومه ,وهو دليل على صد الرسالة وإريبات الوحي ,وأحياان ث هـذا اإلشـارة يف تايـة القصـص

َ
َ
َ
ْهذذل يَلََْ ذ َ َْذذل
املــذكور ,فقــال تعــاىل عقــب قصــة نــو { :- -تََل ذ َ ْذ َذا ونَذبَذذلء الَغََْ ذ َ نموي َ

مك َا َ تَذعلَمهل وَنَ َ وََل ََذوْ َ َْا ََذب َ ه َلا َلصَر يَ َّن الَعلََبةَ لَل َ
َ} [هود.]29 :
َ َم َ َ َ
َمتَّق َ
َ مَ
ََ
َ َ م

وسذن
وقال تعاىل تعقيبا على قصة موسىَ { :- -وَْل مك َا َ َجبَلنَ َ الَغَ َرََميب يَ َذ ََ َ
ض َْذاَل يَ ََل مْ َ

َاألَْذذر وْذذل مك َا ذ َ َْذذا َّ َ َ
يا} إىل قولــه تعــاىل { َوَْذذل مك َا ذ َ َجبَلنَذ َ الطذذوَ يَ َذ ََ َديَذاَذذل}
َ َ ََ
الشذذلهد َ
َ
[القصص.]26-22 :

( )1انظر :دراسات قرآنية( ,

.)521
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وهذا القصص تدل داللة واضحة على نبوة حممد  ؛ ألنه:-
كان أميا وما طالع كتااب وال تتلمذ على أستاذ ,وال يوجد يف هذا القصـص تنـاقض أو اهـتالف,
فقد دل ذلو أنه وحي من عند هللا تعاىل ويدل كذلو على صحة نبوته.)1(  -

ومما يفيد إريبات الوحي والرسالة ما جاء يف مقدمات بعض القصص ,كمـا يف قولـه تعـاىل{ :يَ ََّ
َ
ْ َ
ذص َِبَذل و ََو َي َْذاَذل يَلََْذ َ
وَنَذ َْلَاَلهم َمذ َذرآ ََْ َع َربًَّْذل لَ َعلَّ مك َذم تَذ َعقلمذو َن (َََ )1ن مذا نَذ مقذص َعلََْذ َ و َ
س َذا الَ َق َ
َي َ
ََ
َ ََ
َ} [يوسب.]3-5 :
َه َلا الَ مق َرَآ َن َويَ َن مك َا َ ْ َا ََذ َبله لَ َم َا الَغَل ل َ
فهــذا القصــص القــرآ

يكــن لــيعلم إال مــن شــاهدا ,والنــيب  يكــن مشــهدا ــذا األحــداث

الصادقة ,كما قال تعاىل -عقب قصة مرميَ { :ذلَذ َْذا وَنَذب َ
ذلء الَغَْذ َ نم َ
ويْ َذه يَلََْذ َ َوَْذل مك َاذ َ
َ
َ َ َ

لَ َديَ َهم يَ َذ يذ َل مقو َن وََ ََالْ مهم وَيذ مهم ي َك مف ْرَميَ وْل مك َا َ لَ َديَ َهم يَ َذ َيََتَ َ
ْ ممو َن} [آل عمران].
َ َ َ َ م ََ ََ
َ م
َ

ب
ويف تاية سورة الشعراء قال هللا تعاىل -بعد ذكر عـدد مـن قصـص األنبيـاءَ { :ويَنَّذهم لَتَذ َا َْيذ م َ َم
َ
َ
َ َ
َ
َ
يا}
َ ( )191نَذ ذ َذْ َا بَ ذذه ال ذذرو م َاألَْ ذ م
ال ََع ذذللَ َم َ
ذَ (َ )191علَ ذذن ََذ َلبذ ذ َ لتَ مك ذذو َن ْ ذ َذا ال مَم َا ذذل َ َ
[الشعراء .]192-195 :فهذا نص صريح علـى أن هـذا القصـص مـن عنـد هللا وأنـه وحيـه تعـاىل
وتنزيله(.)5

املقْد الاللث :يثبلً البعث واِْاء.

كث ـريا مــا يــرد يف ســيا القصــص القــرآ إريبــات هــذا املقصــد -البعــث واجل ـزاء -فمــن ذلــو قولــه

اَّلل الَم َلذ َ يَ َذ ََ َ َ َ
تعاىل{ :وََمل تَذر يَ ََل الَّ َلي ي َّ َ َ
ََ
ْم ََمَيب الَّ َذلي
َ
ْم َيف َبمه وَ َن آ ََراهم َّم م
ذلا يبَذ َذراه م
لٍ يبَذ َراه َ
َ َ

مَيََْ َومميَْ م } إىل قوله تعاىل:

( )1انظر :تفسري الط ي.)121 /12( ,
( )5انظر :بالغة تصريب القول يف القرآن الكرمي.)898 -896/5( ,
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َ
اج َع َ َعلَذن مكذ َم َجبَذ ٍ َْذ َاذ مه َّا مج َذْْءا ممثَّ ا َد مع مه َّذا
{ََ َ
ْ َرمه َّا يَلََْ َ ممثَّ َ
لا َ مخ َل وَ َبَذ َعةْ ْ َا الطَّ ََ َ م

ََُتَْاَ َ َس َعْْل َوا َعلَ َم و َّ
َن َّ
اَّللَ َع َْيْ َي َكْم} [البقرة.]561-528 :

َ
َ
َ
س ًّذمن يَ َّن و َ
وجاء على لسان نو { : -يَذغَف َر لَ مك َذم ْ َذا ذمنمذوبَ مك َم َويمذ َذي مخ َرمك َم يَ ََل و َ
َجذ ٍ مْ َ
َجذ َ
ََّ َ
َّر لَ َو مك َاذتم َم تَذ َعلَ ممو َن} [نو  ,]2 :فالقصص القرآ ترد فيه كثري مـن األدلـة
اَّلل يذَا َج َ
لء ََل يمذ َيخ م
علـى إريبـات البعـث واجلـزاء ,فيصـرفها بطرائـق شــأ ,وأسـاليب خمتلفـة؛ ليحقـق اإل ـان بـذلو اليــوم
(.)1
املقْد الرابع :تابْ الال  ووْته.
مــن أعظــم مقاصــد القصــص القــرآ تثبيــت النــيب  وأمتــه علــى لــزوم الــدعوة إىل احلــق ,وحتمــل
مش ــاقها ,والصـ ـ عل ــى الع ــذاب يف س ــبيلها ,وب ــذلو تق ــول ريق ــة امل ــنيمنهل بنص ــرة احل ــق وجن ــدا,
وهـذالن الباطــل وأهلــه ,مصــدا ذلــو قولـه تعــاىل{ :ومكذ ًّذال نَذ مقذذص علَْذ َْذذا وَنَذبذ َ
ذلء الر مسذ َ َْذذل
ََ َ َ َ
َ

نمذاَذبَ م بَ َه مذ َياد ََ وجلء ََ َيف ه َلهَ ا ََق وْو َعظَة و َذ َكرى لَل َ
َ} [هود.)5( ]15 :
َ
َم َيْاَ َ
م
َ َََ
َ َ م
َ ََ َ
«لق ــد ك ــان ه ــذا القص ــص يتن ــزل عل ــى رس ــول هللا  يف مك ــة ,والقل ــة املنيمن ــة مع ــه حمص ــورة ب ــهل
شعاهبا ,والدعوة اإلسالمية جممدة فيها ,والطريق شا طويل ال يكاد املسلمون يرون ا تاية
فك ــان ه ــذا القص ــص يكش ــب ــم ع ــن تاي ــة الطري ــق ,وي ـريهم معامل ــه يف مراحل ــه مجيع ــا ,وأيه ــذ
أبيديهم وينقل هطاهم يف هذا الطريق» (.)3
وكثريا ما جند يف القصص القرآ تسلية للنيب  على ما لقيه

( )1انظر :املصدر نفسه.)899/5( ,
( )5انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي.)25 -21 ( ,
( )3يف الل القرآن.)1928/2( ,
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هــنيالء األنبيــاء الكـرام مــن نفــور عــن احلــق ,رغــم األدلــة الواضــحة وال اهــهل الســاطعة ,الدالــة علــى
رسالتهم ,فإن كثريا من أتباعهم عموا وصموا عن إتباع احلق ,وأصروا على إتباع الباطل ,كما جاء

ً ََذ َذوََْ لَ َذْ ْال َونَذ َهذل ْا (َ )1ذلَ َذم يَذ َْ َد مه َم مد َعذلئََ
على لسـان نـو َ ََ { :-
ب يََمر َد َع َذو م
ذلا َ َم
ََ
َ َ
َ
شذ َذوا ثََْذذلبَذ مه َم
استَذغَ َ
َصذذلبَ َع مه َم َيف َآذَاهنذ َذم َو َ
يَََّل ذ َذرا ْا (َ )7ويََمر مكلَّ َمذذل َد َعذ َذوتمذ مه َم لتَذغَفذ َذر َ ذم َذم َج َعلمذذوا و َ
ْ ذ َذوَر
اس ذذتَكَبَل ْا} [ن ــو  ]7-2 :وك ــذلوََ{ :ذ َ
اس ذذتَ َكبَذ مروا َ
َص ذذروا َو َ
ذلا نمذذو َ َم
ب يَنَّذ مه ذ َذم َع َ
َوو َ
َ
سل ْا} [نو .]51 :
َواتَّذبَذ معوا َْ َا َملَ يَ َْ َدهم َْللمهم َوَولَ مدهم ي ََّل َخ َ

إن القصــص القــرآ  -حقــا -ع ـزاء للنــيب  ؛ ل ـ ال تــذهب نفســه حس ـرات علــى كفــر الكــافرين
وجحودهم ,بعد األدلة الدام ة الة جاءهم هبا(.)1

املقْد اخللْس :العرة ِبيواا املرسلَ ووممهم.

املذراد ذذله العذرة ،هــو االتعـاظ واالعتبـار أبحـوال األنبيـاء واملرســلهل لالقتـداء هبــم يف الصـ علــى
األذل ,وتبليغ الدعوة ,واالقتداء ا اتم القـوي ,وختليـد آاثرهـم ,واإلشـارة إىل فضـلهم ,ومكـانتهم
الرفيعة عند هللا تعاىل ,ويف املقابل االبتعاد عن مثل تصرفات املخالفهل من األمم السابقة.
قال هللا تعاىل{ :لََق َد َكل َن َيف ََْ َ
موَ :األَلَبَ َ
ْ َه َم َع َبذ َرة َأل َ
لب} [يوسب.]111 :
َ

َ َ
َ
ْذبَذ مروا َعلَذذن َْذذل مكذ مَلبموا َووموذموا َيذ َّذأ و ََرا مهذ َذم
وقـال هللا تعــاىلَ { :ولََقذ َد مكذ ملبَ َ م مسذ ْذ َذا ََذ َبلذ َ َ َ

اَّلل ولََق َد ج َ
َ َ َ َ َ
َ
َ} [األنعام.]32 :
نَ َ
لء ََ ْ َا نَذبََإ ال مَم َر َسل َ
ْ مرََ َوََل مْبَ مد َا ل َكل َملً َّ َ َ َ
ولذلو فإن هللا تعاىل كي يف هذا القصص ,أن عاقبة أمر املنكرين

( )1انظر :بالغة تصريب القول يف القرآن الكرمي.)911/5( ,
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كــان إىل الكفــر واللعــن يف الــدنيا وا هــرة ,وعاقبــة املــنيمنهل النصــر يف الــدنيا والســعادة يف ا هــرة,
وذلو يقوي قلوب أهل اإل ان ,ويضعب قلوب أعدائهم.
و ذذله العذذرة -املبثوريــة يف رينــاد القصــص -وائذذد عظْمذذة :أمههــا التنبيــه علــى ســنن هللا تعــاىل يف

حياة النا  ,وقد نبه هللا تعـاىل علـى ذلـو يف مواضـع مـن كتابـه ,كقولـه تعـاىلََ { :ل يمذ َيَْامذو َن بَ َذه

َ
ذَ} [احلرـر .]13 :فهـذا ا يـة جـاءت يف سـيا الكـالم عـن املعرضـهل
َوََ َد َخلَ َ مسذاَّةم َاأل ََّول َ
عــن احلــق ,الــذين ال ينظــرون يف أدلتــه ,التمــاكهم يف تــرفهم وســرفهم ,وجحــودهم ,واإلبقــاء علــى
عاداهتم وتقاليدهم.
وقال تعاىل{ :ساَّةَ ََّ
اَّلل الَََّ ََذ َد َخلَذ َ َيف َعب َ
ذلدهَ َو َخ َس َذر مهاَللَذ َ الَ َكذل َ مرو َن} [غـافر.]82 :
َ
م
وهذا ا ية جاءت يف سيا حماجة الكافرين والتـذكري مبـا كـان مـن شـأتم مـع األنبيـاء ,والسـري يف
األرمل والنظر يف عاقبة األمم القويـة ذات القـول وا اثر يف األرمل وكيـب هلكـوا بعـدم دعـوا إىل

َ
اسذتمذ َه َْ َ بَمر مسذ ٍ َْ َذا
احلق؛ فلم يستريبوا ألمر هللا ,وذي ذلو يقـول هللا تعـاىل كـذلوَ { :ولََقذد َ
َ
َّ َ
يا َسذ َذخ مروا َْ ذ َاذ مه َم َْذذل َكذذلنموا بَذ َذه يَ َس ذتَذ َه َْئمو َن (َ )17مذ َ َس ذ موا َيف َاألَ َ َ
ض ممثَّ
ََذ َبل ذ َ َ َحذذل َق َِبلذذل َ

َ
َ
َ} [األنعــام« .]11-11 :أي :فــإن شــككتم يف ذلــو ,أو
انَظمذ مذروا َك َْذ َ
ذف َكذذل َن َعلَبَذةم ال مَم َكذ ملبَ َ
ارتبــتم ,فســريوا يف األرمل ,مث انظــروا ,كيــب كــان عاقبــة املكــذبهل ,فلــن جتــدوا إال قومــا مهلكــهل,
وأممــا يف املــثالت اتلفــهل .قــد أوحشــت مــنهم املنــازل ,وعــدم مــن تلــو الربــوع كــل متمتــع ابلســرور
انزل .أابدهم امللو اجلبار ,وكان نبأهم ع ة ألول األبصار .وهذا السري املـأمور بـه ,سـري القلـوب
واألبدان الذي يتولد منه االعتبار .وأما جمرد النظر من غري اعتبار ,فإن ذلو ال يفيد شي ا» (.)1

( )1تفسري السعدي.)9/5( ,
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فهذا القصـص القـرآ فيـه التأديـب والتهـذيب ل،مـة اإلسـالمية ,وذلـو أنـه ذكـر األنبيـاء وريـواهبم,
واألعــداء وعقــاهبم ,وذكــر يف غــري موضــع حتــذيرا إدهــم عــن صــنع األعــداء ,وحــثهم علــى صــنع

ف ويَ َخوتََه آََيً لَ َّ َ
َ} [يوسب.)1( ]7 :
لسلئَل َ
األولياء ,قال هللا تعاىل{ :لََق َد َكل َن َيف يم م
وس َ َ َ َ

املقْد السلدس :بْلن جْاء األْم السلبقة وهنلية ْْ هل.

إن موقــب املنكـرين للرســاالت والرســل موحــد ,مــع كــل رســول يف اإلنكــار والتكــذيب ,فقــوم نــو

ض َال ٍا مْبَ ٍ
َ} [األعراف.]61 :
قالوا يف حقه{ :يَ ََّ لَاَذ َر َ
اَ َيف َ

َ
اَ َيف س َف ٍ
َ
َ} [األعراف.]66 :
وقوم هود قالوا له{ :يَ ََّ لَاَذ َر َ َ َ
لهة َويَ ََّ لَاَظما َ ْ َا الَ َكلذبَ َ

وقوم صا قالوا للمنيمنهل به{ :يَ ََّ َِبلَّ َلي آ ََْ َاذتم َم بَ َه َكل َ مرو َن} [األعراف.]76 :

وقوم لو قالوا{ :وَ َخ َرج َ
َ َ
َّرو َن} [األعراف.]85 :
م م
وه َم ْ َا ََذ َريَت مك َم ينَّذ مه َم و َمَس يَذتَطَه م

َ
َّ َ
ذود َّن َيف
يا آ ََْامذذوا َْ َعذ َ ْذ َذا ََذ َريَتَاَذذل و ََو لَتَذ معذ م
وقــوم شــعيب قــالوا لــه{ :لَام َخ َر َجاَّذ َ ََي مشذ َذع َْ م َوالذذل َ

َْلَّتَاَل} [األعراف.]88 :

وقوم فرعون قالوا يف حق موسى{ :يَ َّن ه َلا لَس َ
لير َعلَْم} [األعراف.]119 :
َ َ
فهذا األمم ال ابرة الة تلتزم بدعوة األنبياء واملرسلهل ,كان

( )1انظر :املصدر السابق.)912 -913/5( ,
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مصريها ا الا والـدمار ,نتيرـة الحنرافهـا عـن الطريـق املسـتقيم ,فمـن ذلـو قـول هللا تعـاىل{ :وََملَ
َ َ
َ
ذله َم َيف َاألَ َ َ
لء
ض َْذذل َملَ ممنَ مَكذ َذا لَ مكذ َذم َووَ َ َس ذلَاَل َّ
يَذ َذرَوا َكذ َذم و ََهلَكَاَذذل ْذ َذا ََ ذ َذبل َه َم ْذ َذا ََ ذ َذر ٍن َْ َّكاَّذ م
السذ َذم َ
َ
َ
شذأ َََ َْ َذا بَذ َع َذد َه َم ََ ذ َذرَْ
ذله َم بَذ ملنموََ َم َووَنَ َ
َعلَ َذْ َه َم ْذ َد َا ْا َو َج َعلَاَذل َاألَنَذ َهذل َ ََتَذ َري ْ َذا َحتَذتَ َه َم َأ ََهلَكَاَ م
يا} [األنعام.]6 :
آَ
َخ َر َ

َ َّ َ
وقال تعـاىل{ :و ََوَملَ يَ َس موا َيف َاألَ َ َ
يا َْ َذا ََذ َذبلَ َه َم َكذلنموا وَ َش َّذد
ض َذَْذ َاظممروا َك َْ َ
ف َكذل َن َعلَبَذةم الذل َ
َ
َ
وهل وجلءتَذ مهم سذلم مهم َِبلَبذَْاَ َ
ذلً َ َمذل َكذل َن َّ
ض َو َع َم مر َ
ْ َاذ مه َم َمذ َّوةْ َوو ََاث موا َاألَ َ َ
وهل وَ َكاَذ َر ممَّل َع َم مر َ َ َ َ َ م م َ َ م
اَّللم
َ َ
َ
س مه َم يَظَلَ ممو َن} [الروم.]9 :
لَْظَل َم مه َم َولَك َا َكلنموا وَنَذ مف َ
ومــن أســباب هالكهــم -كمــا مــر بنــا ســابقا :اإلش ـراا ابهلل تعــاىل ,والظلــم والط يــان ,والتكــذيب
ابلبعث واجلزاء ,والتقليد األعمى ,والتهديد للمنيمنهل ,وإيذاتهم ,إىل غري ذلو من األسباب.
كل ذلو ليعتـ املسـلمون أبحـوال هـذا األمـم ,ويبتعـدوا عـن أفعا ـا وأقوا ـا ,حـأ ال يصـيبهم مـا
أصاهبم من ا الا والدمار.
وقــد بــهل هللا تعــاىل يف كثــري مــن قصــص القــرآن أنــه انــتقم ألوليائــه مــن أعدائــه ,كمــا قــال تعــاىل:

َّ َ
لد} [غافر.]21 :
يا آ ََْاموا َيف ا ََََْلةَ الدنَذَْل َويَذ َوَِّ يَذ مقومِّ َاألَ َش َه م
{يَ ََّ لَاَذ َا م
ْ مر م مسلَاَل َوالل َ

َ َ
َ
ْذبَذ مروا َعلَذن َْذل مكذ مَلبموا
فهي سنة ماضـية أريبتهـا هللا يف قولـهَ { :ولََقذ َد مكذ ملبَ َ م مسذ ْ َذا ََذ َبلذ َ َ َ

اَّلل ولََقذ َد ج َ
َ َ َ َ َ
َ
َ} [األنعـام:
َووموذموا َي َّأ و ََرا مه َم نَ َ
ذلء ََ ْ َذا نَذبَذَإ ال مَم َر َسذل َ
ْ مرََ َوََل مْبَ مد َا ل َكل َمذلً َّ َ َ َ
.)1( ]32

( )1انظر :املصدر نفسه.)913 -912/5( ,
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املقْد السلبع :تربْة امليْاَ.

مقاص ــد القص ــص الق ــرآ تتض ــافر مجيع ــا يف تربي ــة املس ــلمهل اللبي ــة الص ــحيحة والش ــاملة ,وم ــن
أعظمهــا :الرتبْذذة علذذن العقْ ذذدة الْذذحْحة ,مــن اإل ــان ابهلل تعــاىل ,واإل ــان ابلبعــث واجل ـزاء,
واإل ــان ابألنبيــاء واملرســلهل ,والص ـ علــى أذل الكــافرين وإعراضــهم عــن احلــق ,حــأ يظهــرا هللا
تعاىل ويهلو أعداءا.
جند ذلو -مثال -يف قصة السـحرة الـذين آمنـوا مبوسـى - -فقضـى علـيهم فرعـون ابلصـلب
والقتــل ,فثبت ـوا علــى عقيــدهتم رغــم فظاعــة التهديــد ,ويف قصــة أصــحاب الكهــب تربيــة يف الثبــات
على التوحيد ,واإل ان ابلبعث واجلزاء.
واللبية يف القصص القرآ املبارا شاملة ل،نبياء واملرسلهل ,وأتباعهم املنيمنهل.
ذلا
َسذذلَ َم ََذ َ
وممــا ورد يف تربيــة األنبيــاء قـول هللا تعــاىل إلبـراهيم اخلليــل{ : -يَ َذ ََذ َ
ذلا لَذذهم َبذذهم و َ

َ
َ} [البقرة.]131 :
ب ال ََعللَ َم َ
َسلَ َم م ل َر َم
وَ
قال أبو السعود محه هللا« :أسلم أي :أذعن وأطع ,وقيل :اريبت على ما أنت عليـه مـن اإلسـالم
واإلهـال  ,أو اسـتقم وفــومل أمـرا إىل هللا تعـاىل ,فــاألمر علـى حقيقتـه ,وااللتفــات مـع التعــرمل
لعنوان الربوبية واإلضافة إليه - -إل هار مزيد اللطب به واالعتناء بلبيتـه ,وإضـافة الـرب يف
جوابــه -  -إىل العــاملهل؛ لإليــذان بكمــال قــوة إســالمه -حيــث أيقــن النظــر بشــمول ربوبيتــه
للعاملهل قاطبة ,ال لنفسه وحدا كما هو املأمور به» (.)1

( )1تفسري أيب السعود.)163 /1( ,
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ومن أنواع اللبية يف قصص القـرآن :الرتبْة علن الْر ،والر ،واْتالا وواْر هللا تعلَل ,كمـا يف

ش َذرََهم بَغم َذالٍِّ َيلَ ٍ
قصة إبراهيم وإ اعيل- -إذ قـال هللا تعـاىلَ { :ذبَ َّ
ذْم (َ )171ذلَ َّمذل بَذلَذ َج
ذلا ََي وَبَذ َ ا َذ َعذ َ َْذل
َر وَ َذ َحبمذ َ َذلنَظمَر َْذلذَا تَذ َذرى ََ َ
الس َع ََ ََ َ
َْ َعهم َّ
لا ََي بمذ ََّ
ّن يََمر وَ َى َيف ال ََماَ َذلِّ وَم
َ
اَّللم َْا َّ َ
َ َ
َجبَ َ
َ (َ )171وََ َديَذاَلهم
يا (َ )171ذلَ َّمل و َ
َسلَ َمل َوتَذلَّهم لل َ
الْلب َر َ
لء َّ َ
تمذ َيَْ مر َستَج مدَر ي َن َش َ
َ
َ َ
َ
َ} [الصـافات-111 :
ص َّذدََ َ الذرَؤََي يَ ََّ َكذ َلل َ ََْنذ َْي ال مَم َحسذاَ َ
ْم(ََ )172ذ َد َ
وَ َن ََي يبَذ َراه م
.]112
ويف قصة لقمان مع ابنه كثري من الفضائل اللبوية النبيلة ,ففيها التوحيد والنهـي عـن الشـرا ابهلل,
وفيها ال ابلوالدين ,وفيها شكر هللا والوالدين ,وفيها البعث واجلزاء ,وفيهـا األمـر اقامـة الصـالة,
واألمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ,والص ـ علــى املصــيبة ,والنهــي عــن إمالــة اخلــد عربــا وك ـ ا,
والنهــي عــن املشــي يف األرمل مرحــا ,واألمــر ابالقتصــاد يف املشــي ,وإغضــامل الصــوت ,إذ قــال
َن ا َشذ مكر َََّ
تعــاىل :ا دت{ :ولََقذ َد َآتَذ َْذاَذذل لم َقمذذل َن ا َََكَمذةَ و َ
َّلل َوَْذ َذا يَ َشذ مك َر ََإ َّمنذَذل يَ َشذ مك مر لَاَذ َف َسذ َذه
َ
َ
َ
َ

ّن ََ
َوَْ َا َك َف َر ََإ َّن َّ
محْد} [لقمان.]19-15 :
اَّللَ غَ َ ٌّ
ومن أنواع اللبية يف قصص القرآن :الرتبْذة علذن الْذدق ,اقتـداء ابألنبيـاء واملرسـلهل ,إذ قـال هللا
تعاىل{ :واذَ مكر َيف ال َ
لب يَبَذر َاهْم يَنَّهم َكل َن َ
َكتَ َ
ص مَدي ْقل نَبًَّْل} [مرمي.]21 :
َ َ
َ َ

ومنهــا الرتبْذذة علذذن اْلخذذالص يف الطلعذذة وتنفيــذ أوامــر هللا ,كمــا يف قولــه تعــاىلَ { :واذَ مكذ َذر َيف

ال َ
َكتَ َ
وَل نَبًَّْل} [مرمي.]21 :
ْل َوَكل َن َ مس ْ
وسن يَنَّهم َكل َن مُمَلَ ْ
لب مْ َ
ومنها الرتبْة علن الو لء واألْلنة ,إذ يضرب يوسب - -املثل األعلى يف ذلو ,إنـه ليـذكر

ذلا ْعذذل َذ ََّ
اَّلل يَنَّذذهم ََميب
جيـدا إكـرام العزيــز لـه ,وكــان دائمــا اإلحســان ابإلحسـان ,قــال تعــاىلََ{ :ذ َ َ َ
اي يَنَّهم ََل
وَ
س َا َْاَذ َو َ
َي َ
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َ
ذح الظَّذذللَ ممو َن} [يوس ــب.]53 :وبع ــد ريب ــوت براءت ــه ق ــال يوس ــب - -م ــا حك ــاا هللا
يمذ َفل ذ م
َخ َاهم َِبلَغََْ َ َوو َّ
َن َّ
اَّللَ ََل يَذ َه َدي َك َْ َد َ
َ} [يوسب.]25 :
تعاىلَ { :ذلَ َ لََْذ َعلَ َم وََمر َملَ و م
اخلَلئَاَ َ
ومنها الرتبْة علن ْكل ِّ األخالق ,ويظهـر ذلـو جليـا يف دعـوة شـعيب لقومـه يف عـدة مواضـع,
َ ٍَ
لا ََي ََذ َوَِّ ا َعبم مدوا َّ
لءتَ مك َم بَذَْماَة َْ َا
منها ما حكاا هللا تعاىلَ ََ{ :
اَّللَ َْل لَ مك َم ْ َا يلَه غََْذ مرهم ََ َد َج َ
َ
َ
لء مه َم َوََل تمذ َف َسذ ذ مدوا َيف َاألَ َ َ
ض بَذ َعذ ذ َد
ذلس وَ َش ذذَْ َ
س ذذوا الاَّ ذ َ
َبم مك ذ َذم َذ ذأ ََو موا الَ َك َْذ ذ َ َوالَمْ ذ َذْا َن َوََل تَذ َب َخ م
َ
يَ َ َ
َ} [األعراف.]82 :
َ
ص َالي َهل ذَل مك َم َخ َْذر لَ مك َم يَ َن مك َاذتم َم مْ َيْاَ َ

لقــد بــدأ - -اصــال العقيــدة ,مث ريــل بعــد ذلــو ايفــاء الكيــل وامليـزان حــال البيــع ,والنهــي عــن
خب ــس الن ــا أش ــياءهم ح ــال الش ـراء ,فق ــد رب ـ ب ــهل اإل ــان واأله ــال  ,ودع ــا إىل التخل ــي ع ــن
الرذائل(.)1
وهكــذا نــرل أن القــرآن العظــيم «يســتخدم قصصــه جلميــع أن ـواع اللبيــة والتوجيــه الــذي يشــملها
منهر ــه اللب ــوي؛ تربي ــة ال ــرو  ,وتربي ــة العق ــل ,وتربي ــة اجلس ــم ,والتوقي ــع عل ــى اخلط ــو املقابل ــة يف
النفس ,واللبية ابلقدوة ,واللبية ابملوعظة ,فهي سرل حافل جلميع التوجهات» (.)5
وميكا ون ْنم األهداف الرتبوية للقْص القرآر يف ثالثة جوان وهَ:
 -1مد الفرد واجلماعة ابلقيم اإلسالمية.
 -5تربية املسلم على الثقة املطلقة ابهلل يف قضائه وقدرا.

( )1انظر :املصدر السابق.)958 -952 /5( ,
( )5القصص القرآ  ,عماد زهري حاف .)16 ( ,
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تزويــد قارئــه وســامعه ابلعديــد مــن املعــارف واحلقــائق الــة تفيــدا يف مســرية احليــاة ,والتعامــل مــع
ا هرين(.)1

املقْد الالْا :الدعوة يَل اخل واْلصال  ،وْاع الفسلد.

جند أن من مقاصـد القصـص القـرآ الـدعوة إىل اخلـري واإلصـال  ,ومنـع الفسـاد يف األرمل .كمـا

ذلا ََي ََذ َذوَِّ ا َعبمذ مدوا َّ
اَّللَ َْذل لَ مك َذم َْ َذا يَلَ ٍذه غََْذ مذرهم ََذ َد
له َم مش َع َْذبْل ََ َ
يف قوله تعـاىلَ { :ويَ ََل َْ َديَ َا و َ
َخ م
َ
َ َ َ
لء مه َم َوََل تمذ َف َسذ مدوا َيف
لس وَ َشذَْ َ
َج َ
سذوا الاَّذ َ
لءتَ مك َم بَذْماَة ْ َذا َبم مك َذم َذأ ََو موا الَ َك َْذ َ َوالَمْ َذْا َن َوََل تَذ َب َخ م
َ
ض بذع َد يَ َ َ
َ} [األعراف.]82 :
َاألَ َ َ َ َ َ
ص َالي َهل ذَل مك َم َخ َْذر لَ مك َم يَ َن مك َاذتم َم مْ َيْاَ َ

ذلف َعلَذ َذْ مك َم
ْذذوا ال ََمكََْ َ
َخذ م
ذلا َوال ََمْذ َذْا َن يََمر وَ َا مكذ َذم َِبَذ ٍَ َويََمر و َ
وكـذلو يف قولــه تعـاىلَ { :وََل تَذ َاذ مق م
ََ َ
عذ ذ َلاب يذ ذذوٍِّ مَحم ذ ٍ
ذْط( )32وَي ََذ ذذوَِّ وَو م ذذوا ال ََمكَْ ذ َ َ
ذلس
ََ َ َ
َ
َ َ ََ
س ذذوا الاَّ ذ َ
ذلا َوالَمْ ذ َذْا َن ِبلَق َس ذذط َوََل تَذ َب َخ م
وَ َشْلءهم وََل تَذعاَذوا َيف َاألَ َ َ َ
يا} [هود.]82-82 :
َ
َ َم َ َ َ َ
ض مْ َفسد َ

ففي قصة شعيب - -دعوة صـر ة إىل انحيـة عمليـة ,تتصـل ابإلصـال االجتمـاعي ,ومنـع
الفساد يف األرمل ,والقيام ثق األمانة يف التعامل.
وقــد بــهل القصــص القــرآ  ,عاقبــة الصــال والفســاد ,كمــا يف قصــة اب ـ آدم ,إذ قــال هللا تعــاىل:

{وات علَْ َهم نذبأَ ابذّن آَدِّ َِب ََ َق يَ َذ ََذ َّرِب َمذرِبَ َذتذ مقبَ َْا و َ
َخذ َر}
َ َ م َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ م
َي َدمهَل َوَملَ يمذتَذ َقبَّ َ َْ َا َار َ
َ ََ ْ م م َ َ َ
ا دت[ .املائدة.]35 -57 :

ب َم َم َْاَ ْال
وكذلو يف قصة صاحب اجلنتهل ,إذ قال تعاىلَ { :وا َ
ض َر َ

( )1انظر :القصة القرآنية ودورها يف اللبية ,أمحد أمحد غلـوش ,جملـة كليـة اللبيـة ,جامعـة الـردمل( ,العـدد( ,)1 :السـنة:
1397هـ).)6 ( ,
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َ
َ َْ َا وَ َعاَ ٍ
َي َد َمهَل َجاَّذتَذ َ َ
َ مجلَ َ َ
لمهَل بَاَ َخ ٍ َو َج َعلَاَل بَذ َْذاَذ مه َمل َز َ ْعل} [الكهـب:
لب َو َي َف َفاَ م
َ َج َعلَاَل أل َ
.]25 -35
َ
َ
َ
َ
َ وَشَ ٍ
ذلا مكلمذوا
سبٍَإ َيف َْ َس َكا َه َم آَيَة َجاذَّتَلن َع َا َميذ ٍ َ
وقصة سد مأرب ,إذ قـال هللا{ :لََق َد َكل َن ل َ

ب غَ مفو } [سبأ .]19 -12
َْ َا َ َز َق َبَم مك َم َوا َش مك مروا لَهم بَذ َل َدة طََْمبَة َوَ ٌّ
ويف قصة آدم وإبليس -املبثورية يف مواضع شأ من القرآن -التنبيه ألبناء آدم من غواية الشيطان,
وإبـراز العــداوة اخلالـدة بينــه وبيـنهم ,منــذ عهــد أبـيهم آدم؛ ذلــو ألن إبـراز هــذا العـداوة عــن طريــق
القصة أوقع أريرا يف النفس البشرية ,لتحذر أشد احلذر من غواية الشيطان ودعوته إىل الشر(.)1

املقْد التلسعْ :واجهة الْأس ِبلْر.

وي ـ ز هــذا املقصــد جليــا يف قصــة يوســب - -وفيهــا مجلــة مــن ا دت حتقــق هــذا املقصــد,
ومنهــا قولــه تعــاىل{ :وجذذلءوا َعلَذذن ََ َم َ
ْْذ َذه بَذ َدٍِّ َكذ َذل ٍ
س ذ مك َم و ََْذ ْذرا
ب ََذ َ
ََ م
ذلا بَذ َ َسذ َّذولَ َ لَ مكذ َذم وَنَذ مف م
اَّلل الَمسذتَذعل من َعلَذذن ْذذل تَ َ
ََ َ
ْذ مفو َن} [يوســب .]18 :وقولــه تعــاىلََ{ :ذ َ
ْذ َبذر َ ْذ َو َّم م َ َ
َ
ذلا َهذ َ

َ ََ
َ
َ
ذلَّلل َخ َْ ذذر يل َظْذذل و مهذذو وَ يذذم الذ َّذر ََ
امح ََ}
آ ََْذذام مك َم َعلََْذذه يَََّل َك َمذذل وَْ َا ذذتم مك َم َعلَذذن وَخْذذه ْذ َذا ََذ َبذ م َذ َّم
َ
َ َ ََ م

[يوسب.]62 :

لا ب س َّولَ َ لَ مكم وَنَذ مفس مكم و ََْرا َ َ َ
سن َّ
اَّللم وَ َن ََُتََْ َّن ََ َم ََ ْْعذل
وقال تعاىلَ َ َ َ ََ{ :
َ م َ ْ
ْ َبذر َ ْ َع َ

َ
َ
َ
ْم} [يوسب.]83 :
ْم ا َََك م
ينَّهم مه َو ال ََعل م

َخْذ َذه وََل تَذْذئسذذوا َْذذا و َ ََّ
سسذذوا َْذذا يوسذ َ َ
اَّلل يَنَّذذهم ََل
وقولــه تعــاىلََ { :ي بَذ َ َّ
ذف َوو َ َ َ م َ َ َ
ذّن ا َذ َهبمذذوا َذتَ َح َّ م َ م م

يذْذئس َْا و َ ََّ
اَّلل يَََّل الَ َق َومِّ الَ َكل َ مرو َن} [يوسب.]87 :
ََ َ م َ ََ

( )1انظر :التصوير الف يف القرآن( ,
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املقْد العلشر :بْلن َد ة هللا علن اخلوا ق.

يف هلا املقْد يتبَ لال الفذل ق العظذْم يف احملتذوى بذَ القْذص القذرآر والقْذص البشذري,
فهل يوجد يف القصص البشري ما حكاا هللا تعاىل عن قصة الذي مر على قريـة وهـي هاويـة ,إذ

يقول هللا تعـاىل{ :وَو َكللَّ َلي ْ َّر َعلَن ََذري ٍة و َهَ َخل َوية َعلَن معر َ
ََ مَيَْذَ َه َذلهَ َّ
لا و َّ
وش َهل ََ َ
اَّللم
َ
ََ َ َ َ
َ
م
بَذ َع َد َْ َوَْأَل َأ ََْلتَذهم َّ
ذض يَذ َذوٍِّ ََ َ
ذلا َك َذم لَبَاَذ َ ََ َ
اَّللم َْئَذةَ َع ٍذلِّ ممثَّ بَذ َعاَذهم ََ َ
ذلا لَبَاَذ م يَذ َوْْذل و ََو بَذ َع َ
ذلا بَذ َ
َ
َ َ
َ
َ
ٍ
سذاَّ َه َوانَظم َذر يَ ََل َمحَذل َ ََ َولَاَ َج َعلَذ َ آَيَذةْ لَلاَّ َ
ذلس
لَباَ َ ْئَذةَ َعذلِّ َذلنَظمَر ي ََل طَ َعلْذ َ َو َش َذراب َ َملَ يَذتَ َ
وانَظمذذر يَ ََل ال ََعظَذ َذلِّ َكْذ َ َ
ذلا وَ َعلَذ مذم و َّ
َن َّ
ذَ لَذذهم ََذ َ
َسذ َ
َ
ذوهل َََ ْمذذل َذلَ َّمذذل تَذبَ ذ َّ َ
َ َ
اَّللَ َعلَذذن مكذ َم
ذف نمذ َاشذ مذَْهل ممثَّ نَك م
َ
َ
َ
َشذَ ٍء ََذذدير (َ )119ويَ َذ ََذ َ َ
ذلا بَذلَذذن
ذف محتََْذَ ال ََمذ َذوتَن ََذ َ
ذلا و ََوَملَ تمذ َذيْ َا ََذ َ
ب وَََر َك َْذ َ
ْم َ َم
ذلا يبَ ذ َذراه م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
اج َعذ َ َعلَذن مكذ َم َجبَذ ٍ ْذ َاذ مه َّا
َولَك َا لَْط ََمئ َّا ََذلََل ََ َ
ْ َذرمه َّا يلََْذ َ ممثَّ َ
لا َ مخ َل وَ َبَذ َعةْ ْ َا الط َ َ م
مج َْْءا ممثَّ ا َد مع مه َّا ََُتَْاَ َ َس َعْْل َوا َعلَ َم و َّ
َن َّ
اَّللَ َع َْيْ َي َكْم} [البقرة.]561 :
أم يوجــد يف القصــص البشــري قصــة كخلــق آدم ,ومولــد عيســى ,وإحيــاء الطــري إلب ـراهيم ,وحتــول
عصا موسى ,وقصة موسى مع العبد الصا  ,وغريها؟
إن مــا ورد يف القصــص القــرآ مــن ذكــر للخ ـوار واملعر ـزات ,جــاء ليــدل علــى قــدرة هللا تعــاىل
الكاملــة ,والــة ال يســتطيعها خملــو يف الكــون كلــه ,ويشــري كــذلو إىل بيــان الفــار بــهل النظــرة
اإلنسـ ــانية العاجلـ ــة قصـ ــرية املـ ــدل ,وبـ ــهل احلكمـ ــة اإل يـ ــة الكاملـ ــة وا يطـ ــة ابملاضـ ــي واحلاضـ ــر
واملستقبل ,إضافة لعلم هللا تعاىل الكامل ابل يب :قريبة وبعيدة علـى حـد سـواء ,ممـا يلقـي يف روع
املنيمنهل االطم نان الكامل إىل جانب هللا تعاىل والركون إليه (.)1

( )1انظر :معا القصة يف القرآن الكرمي( ,
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املقْد اَلدي عشر :بْلن نعم هللا علن ونبْلئه ووصفْلئه.

جند من املقاصد القصص القرآ بيان نعم هللا تعـاىل علـى أنبيائـه وأصـفيائه ,ممـا يـلا أريـرا طيبـا يف
نفو املنيمنهل أبن هللا تعاىل يكافع أولياءا وأصفياءا وينعم عليهم يف الدنيا قبل ا هرة ,وهذا لد
دور يف ريباهتم على احلق الذي يعتقدونه.
وين نعمة هللا علن ونبْلئه ووصفْلئه تتجلن يف ْواَف شأ وْاهل(:)1

ث مس ذلََْ َمل من
إنعامــه تعــاىل علــى ســليمان - -بتخســري اجلــن والطــري ,فقــال تعــاىلَ { :وَوَ َ
ود َوََذ َ
ذلس معلَم َماَذذل َْ َا َطذ َذق الطَّذ ََ َووموتَْاَذذل َْذ َذا مك ذ َم َشذ َذَ ٍء يَ َّن َه ذ َلا َ ذم َذو الَ َف َ
َد ماو َ
ذلا ََي وَيذ َهذذل الاَّذ م
ضذ م

َ} ا دت[ .النمل.]22-16 :
ال مَمبَ م

َ
َسذلَاَل
اي َهذل َش َذهر َوو َ
يح غمذ مدو َهل َش َذهر َوَ َو م
سلََْ َمل َن ال مَذر َ
وتسخري الريح ,وذلو يف قوله تعاىلَ { :ول م

َ ال ََقطَ َر} ا دت[ .سـبأ .]12-15 :وقـال تعـاىل{ :ولَسذلََْمل َن ال َذريح َع َ
لصذ َفةْ ََتَذ َري
لَهم َع َ َ
َ م َ م َ
َ
َِب ََْ َرهَ يَ ََل َاألَ َ َ
ْهل} [األنبياء.]81 :
ض الَََّ َِب ََكاَل َ

ود
وإنعامــه علــى داوود بتســخري اجلبــال والطـري واإلنــة احلديــد ,إذ قــال تعــاىلَ { :ولََقذ َد َآتَذ َْذاَذذل َد ماو َ
َ
َ
َن ا َعم سلبَغَ ٍ
الس َرَد
ض ْال ََي َجبَ م
لً َوََ مَد َ َيف َّ
َْاَّل َ َ
لا و مََوَيب َْ َعهم َوالطََّْذ َر َووَلَاَّل لَهم ا َََدي َد ( )17و َ َ َ
وا َعملموا َ
لَل يََمر َِبَل تَذ َعملمو َن ب َ
ْ }َ [سبأ.]11-11 :
َ َ َ
َ َ
ص ْ
َ َ
َ َ
ص َاذ َعةَ لَبم ٍ
وتعليمه صنعة الدروع فقال تعاىلَ { :و َعلَّ َماَلهم َ
وس لَ مك َم لتم َحْذاَ مك َم ْ َذا َِبَسذ مك َم َذ َهذ َ

وَنَذتم َم َشلكَ مرو َن} [األنبياء.]81 :

وإنعامه على إبراهيم ابل الم احلليم ,إذ قال تعاىلَ { :ذبَ َّ
ش َرََهم بَغم َالٍِّ

( )1انظر :بالغة تصريب القول يف القرآن الكرمي.)951 -918/5( ,
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َيلَ ٍْم} [الصافات.]111 :

والتبش ــري اس ــحا  ,فق ــال تع ــاىلَ { :وبَ َّ
َ} [الص ــافات:
ذحل َق نَبًَّْ ذذل َْ ذ َذا َّ
الْ ذذلَََ َ
ش ذ َذرََهم إبََ َس ذ َ

.]115

وعلــى موســى وقومــه بفلــق البحــر ــم وإجنــائهم مــن فرعــون وجنــدا ,إذ قــال تعــاىلَ { :ويَ َذ َذ َرَذَاَذذل

َا َ َر َع َو َن َووَنَذتم َم تَذ َاظممرو َن} [البقرة.]21 :
بَ مك مم الَبَ َح َر َأ ََْنََْذاَل مك َم َووَ َغ َرَذَاَل آ َ

وقال تعاىلَ { :أَوي َْذاَل يَ ََل ْوسن و َ
لَ الَبَ َح َذر َذلنَذ َفلَ َق َ َكذل َن مكذ َ َذر ٍق َكذللطَّ َو َد
َْ
َن ا َ
ض َر َ
ب بَ َع َ
م َ
ََ
َ
ال ََع َظذ َ
ذَ ( )71ممثَّ وَ َغ َرَذَاَذذل
ذْم (َ )71ووَ َزلَ َفاَذذل َمثَّ َار َ
وسذذن َوَْذ َذا َْ َعذذهم وَ َ َعذ َ
يا (َ )72وو ََْنََْذاَذذل مْ َ
َخ ذ َر َ
يا} [الشعراء.]66-63 :
َار َ
َخ َر َ

وسذذن َو َهذذل مو َن ()112
واالمتنــان علــى موســى وهــارون ,إذ قــال تعــاىلَ { :ولََق ذ َد َْاَذاَّذذل َعلَذذن مْ َ

لمهَل َوََذ َوَْ مه َمل َْ َا الَ َك َر َ
ب ال ََع َظ َْم} ا دت[ .الصافات.]155 -112 :
َوَْنََّْذاَ م

وإنعامه على إبراهيم وإ اعيل بفدائه ابلذبح العظيم ,إذ قال تعاىلَ { :و َ َديَذاَلهم بَ َلبَ ٍح َع َظ ٍذْم}

ا دت[ .الصافات.]111 -117 :
وإنعامــه علــى يــونس بنبــذا مــن بطــن احلــوت ,وإنبــات شــررة اليقطــهل عليــه ,وهدايــة قومــه لإل ــان
بعد ذلو ,إذ قال تعاىل{ :ويَ َّن يونمس لَ َما الَمرسلََ ( )119يَ َذ وَب َق يَ ََل الَ مف َلذ َ الَم َشذح َ
ون
َ م َ َ مَ َ َ
َ م
َ

ذلهم َ َك ذذل َن َْ ذذا الَم َدي َ
ذوً َو مه ذ َذو مْلَ ذذْم} ا دت.
ذَ (َ )121للَتَذ َق َم ذذهم ا ََمذ م
ضذ َ
َ م َ
سذ َ َ
(َ َ )127
[الصافات.]128 -139 :
َ
َّلس َيف
وإنعامه على عيسى ا هار كثري من املعرزات على يديه ,منها قوله تعـاىلَ { :ويم َكلم مم الا َ

َ} [آل عمران.]26 :
ال ََم َه َد َوَك َه ْال َوَْ َا َّ
الْلَََ َ

َ َكهْذئذ َذة الطَّذ َ َذأَنَذ مف مخ َْذ َذه َذْ مكذذو من طَْ ذذرا إبََ َذ َن ََّ
َ
اَّلل
وقولــه تعــاىلَ :
َ
ير وَ َخلمذ مذق لَ مكذ َذم ْذ َذا ال َطمذ َ َ َ َ
{ َم
َ
َْ
وومب َر َاألَ َكمه و َاألَبذرص ووميََْ الَموتَن إبََ َذ َن ََّ
اَّلل َوومنَذبَمئم مك َم َِبَل
ََ م
َ َ َ ََ َ َ َ
ََ
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َ
َ
َ
َ} [آل عمران.]29 :
َأتَ مكلمو َن َوَْل تَدَّخ مرو َن َيف بمذْموتَ مك َم يَ َّن َيف َذل َ َرَيَةْ لَ مك َم يَ َن مك َاذتم َم مْ َيْاَ َ

ََ يَ مكذذو من َ:
ب و َّ
وإنعامــه علــى مــرمي بت ئــة ســاحتها ممــا اهتمهــا بــه قومــه ,فقــال تعــاىلََ{ :للَذ َ َ َم
ذلا َك ذ َللَ َ َّ
ذوا لَذذهم مك ذ َذا
شذذر ََذ َ
ض ذذن و ََْذ ْذرا ََإ َّمنَذذل يَذ مقذ م
س َس ذ َذّن بَ َ
اَّللم َيََلمذ مذق َْ ذذل يَ َ
شذذلءم يَ َذا ََ َ
َولَذذد َوَملَ ميََ َ
َذْ مكذو من} [آل عمـران .]27 :وقـال تعـاىلَ{ :ي وم َخذ َ هذل و َن ْذل َكذل َن وَب َ
ذوَ َاْ َذروَ َس َذوٍء َوَْذذل
َ
م
َ م َ
َ

َكلنَذ َ ومْذ َ بَ َغًّْذل} إىل قولـه تعـاىلَ { :وبَذ ًّذرا بََوالَذ َدَيت َوَملَ َََي َع َل َذّن َجبَّذل ْا َش َذقًّْل} [مــرمي-58 :
َ
 .]35وقــال تعــاىل{ :والَّذ َذَ وَيْذذا َ َذرجهذذل َذاذ َف َخاذذل َ َ
لهذذل َوابَذاَذ َهذذل آَيَذةْ
ْهذذل ْذ َذا موياَذذل َو َج َعلَاَ َ
َ ََ َ ََ َ َ َ
َ

َ
َ} [األنبياء.]91 :
لل ََعللَ َم َ

ب
وإنعامه على زكرد هببته  ,وإصال زوجه ,إذ قال تعاىل { :مهاَللَ َ َد َعل َزَك َرََّي َبَّذهم ََ َ
ذلا َ َم
َ
َ
َ
َ
ْذلَمَ َيف
َه َ ََ ْ :ا لَ مدنَ َ ذم مَيَّةْ طََْمبَةْ يَنَّ َ ََمسْ مذع الذد َعلء (َ )13ذاَ َ
لدتَذهم ال ََم َالئ َكذةم َو مه َذو ََذلئم يم َ
ش ذ ذذر ََ بَْحذ ذ ذ ْْذ ذ ذ مَدَْل بَ َكلَم ذ ذ ٍذة َْ ذ ذذا ََّ
َن َّ َ
ال ََم َح ذ ذذر َ
اب و َّ
ْ ذ ذذوْا َونَبًَّْذ ذذل َْ ذ ذ َذا
اَّلل َو َس ذ ذذَْم ْدا َو َي م
اَّللَ يمذبَ م م َ َ َ م َ
َ
َ
َ
َ} [آل عمران.]39 -38 :
َّ
الْلَََ َ

َ
سذذل َعمو َن َيف
لسذذتَ َج َبذاَل لَذذهم َوَو َه َبذاَذذل لَذذهم ََي ذ َ َوو َ
وقــال تعــاىلَ َ { :
َص ذلَ َحاَل لَذذهم َزَو َجذذهم ينَّذ مهذ َذم َكذذلنموا يم َ

ََ
اخلََْذر َ
َ} [األنبياء.]91 :
اً َويَ َدعمونَذاَل َغَبْل َوَ َهبْل َوَكلنموا لَاَل َخلشع َ
َ َ
ويف اإلنعــام علــى األنبيــاء واألصــفياء ختليــد لــذكرهم احلســن ,فهــا حنــن أوالء مــا زلنــا نق ـرأ -حــأ
ا ن -ما فعلوا فيما سبق من الزمان ,وسـيأ مـن بعـدان ليقتـدوا هبـم إىل أن أيذن هللا تعـاىل بقيـام
الساعة ,ويف هذا ما فيه من اخللود واخلري ,وليعلم الذين أتوا من بعد هنيالء األنبياء أن ما يفعلونه
من هري فلن يكفروا ,وهذا من عاجل البشرل للمنيمنهل(.)1

( )1انظر :املصدر السابق( ,

.)27

318

عظمة القرآن الكرمي

عظمة القرآن الكرمي

319

الفْ الاللث
عظمة أتث القرآن
وفيه ريالرية مباحث

املبحث األوا :أمهية الدعوة ابلقرآن.
املبحث الالر :تطبيقات الدعوة ابلقرآن العظيم.
املبحث الاللث :ثريري القرآن يف استرابة بعض املعاصرين.
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سهْد

لقد أرير القرآن العظيم ثريريا عريبا يف قلوب النـا جـيال بعـد جيـل ,فبعـد أن أحـال حيـاة العـرب
يف اجلزي ــرة العربي ــة م ــن جه ــل إىل عل ــم ,وم ــن ش ــرا إىل توحي ــد ,وم ــن فرق ــة إىل اجتم ــاع وائ ــتالف
وتنظيم ,اندفعوا بعد ذلو كالسيل ا إىل نواحي اجلزيرة كلها وغريها وأطاحوا بعروش األكاسرة
والقياص ــر أعظ ــم مل ــوا األرمل ,واقتلع ـوا ج ــذور الش ــرا والظل ــم ونش ــروا التوحي ــد واحل ــق والع ــدل,
فدهل النا يف دين هللا أفواجـا قـد اهتـاروا االهتـداء هبـذا القـرآن ,ال جـرم أن سـبب هـذا كلـه يف
الدرجة األوىل هو ثريري القرآن العظيم.
ولق ــد هب ــر الق ــرآن الع ــرب من ــذ أن اس ــتمعوا إلي ــه يف اللحظ ــة األوىل ,سـ ـواء م ــن ش ــر هللا ص ــدرا
لإلســالم وأانر بصـريته ,أو مــن طبــع هللا علــى قلبــه وجعــل علــى بصــرا غشــاوة ,كالوليــد بــن امل ــرية
وغريا ,فروعة هذا القرآن سها القلب اخلاشـع ويتـأرير هبـا أ ـا ثريـر ,ولكـن العـرب -كمـا وصـفهم

القرآن العظيمََ{ :ذ َوِّ َخ َْ ممو َن} [الزهرف ,]28 :وأعداء ألـداَ { :وتمذ َا َل َ بَ َه ََذ َوْْذل لمذدًّا}

[مرمي ,]97 :أهذوا يثريون الشـكوا يف القـرآن ,ويشـنون عليـه محـالت شـعواء ,ب يـة التهـوين مـن
شأنه ,وال ض من قدرا.

ْا وسبلب أتث ه:

املتأمــل يف قــوة ثريــري القــرآن العظــيم نــد أنــه مجــع بــهل اجلزالــة والسالســة ,والقــوة والعذوبــة ,وحـرارة
اإل ــان ,وتــدفق البالغــة ,فهــو النــور البــاهر ,واحلــق الســاطع ,والصــد املبــهل ,وملــا عــه فصــحاء
العرب وبل اتهم وأرابب البيان
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فيهم أقروا بعظمته وثريريا بلسان حا م قبل مقا م.
وين اْلنسلن لْأخل العجذ ْذا بعذض الذدعلة الذليا يغفلذون وو يتغذل لون عذا آَيً القذرآن
وأتث هذذل يف نفذذوس املذذدعويا ,فهــم يتكلمــون بكــل كــالم طــر ببــا م إال كــالم هللا تعــاىل حــال
دعــوهتم ,وال يســتدلون إال اب دت القليلــة ,ويف بعــض األحيــان ال يســمع مــنهم آيــة واحــدة ,مــع
كثرة حديثهم وتشعبه(*).
و ـذا األمهيـة البال ـة لكتـاب هللا تعــاىل ,وأريـرا العظـيم يف انتشـار الــدعوة بـهل النـا قـد ا وحــديثا,
سيكون الكالم عن ثريري القرآن العظيم يف نفو املدعوين من هالل املباحث ا تية:

(*) وال يقصد مع هذا الكالم أن يكتفي الدعاة إىل هللا تعاىل بتالوة ا دت فق حال الدعوة ,مع إغفا م التوضيح
والبيان ,والتفصيل والتعليل ,وضرب األمثلة والشواهد ,وذكر القصص والع  ,...ألن هذا الب نص القرآن ,وهدل

َ َ
َ لَلا َ
َّلس َْل نذم مَْ َا يَل ََْ َه َم َول ََعلَّ مه َم
رسول األانم عليه أفضل الصالة والسالم ,قال تعاىلَ { :ووَنَذ َْلَاَل يَل ََْ َ ال مل َك َر لتمذبَذَم َ
يَذتَذ َف َّك مرو َن} [النخل.]22 :
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املبحث األوا
ومهْة الدعوة ِبلقرآن

و ْه
ذكر بعض ارَيً يف ومهْة الدعوة ِبلقرآن ،والتعلْق علْهل.
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لقــد أيَّـد هللا ســبحانه رس ـوله  ابلقــرآن الكــرمي ,وأمــرا أن يــدعو بــه ,ويعتمــد عليــه ,ومــا ذاا إال
لقوة ثريريا يف النفو  ,وللا إنال ْند نْوصلْ َرآنْة كا ة أتْر ِبلدعوة ِبلقرآن العظْم نفسذه
وحتث علْه ,فمن ذلو.

 -1قــول هللا ســبحانه وتعــاىل{ :وو َ
َ :هذ َلا الَ مقذ َذرَآ من َألمنَذ َذل َمك َم بَذ َذه َوَْذ َذا بَذلَذ َج} [األنعــام:
مويذ َذَ يَ ََّ
َ

.]19
أهـ املــوىل جــل جاللــه أن هــذا القــرآن أوحــى لنفــع النــا وإصــالحهم ,إذ فيــه النــذارة لكــم أيهــا
املخــاطبون ,وكــل مــن بل ــه القــرآن إىل يــوم القيامــة ,ولــذا كــان جماهــد -رمحــه هللا -يقــول« :حيثمــا

أي القرآن فهو داع ,وهو نذير ,مث قرأ » {َألمنَ َل َمك َم بَ َه َوَْ َا بَذلَ َج}

()1

َ
صذ َد َ ََ َي َذرٍ َْ َاذهم لَتمذ َا َذل َ بَ َذه
 -5قول هللا سبحانه وتعـاىل{ :كتَلب ومنَذ َْ َا يَلََْذ َ َ َذال يَ مك َذا َيف َ

و َذ َك ذذرى لَل َ
َ} [األع ـراف .]5 :فه ــذا هط ــاب لرس ــول هللا  لين ــذر الك ــافرين ابلق ــرآن,
َم ذ َذيْاَ َ
َ َ م
ويــذكر بــه املــنيمنهل؛ ألنــه حــول كــل مــا تــاج إليــه العبــاد يف الــدنيا وا هــرة ,وألن املــنيمنهل هــم
املنتفعون هبدية.
وعاذذدْل يق ذوِّ الداعْذذة يَل هللا تعذذلَل بذذدعوة الاذذلس ِبلقذذرآن يَل القذذرآن ،علْذذه وَل يكذذون يف
صد ه يرٍ ,أي :ضيق وشو واشتباا؛ ألنه كتاب هللا سبحانه وتعاىل ,ال أيتيـه الباطـل مـن بـهل
يديـه وال مــن هلفــه ,فلينشــر بــه صــدرا ,ولتطمـ ن بــه نفســه ,وليصــدع أبوامــرا ونواهيــه ,وال ـ
الئما أو معارضا(.)5

( )1تفسري الط ي.)591/11( ,
( )5انظــر :تفســري الطـ ي ( ,)597/15تفســري القــرطيب ( ,)161-161 /7تفســري السـعدي (
الل القرآن (.)1529 -1522 /3

 ,)526 -522يف
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ذلس َعلَ ذذن ْ َك ذ ٍ
 -3ق ــول هللا تع ــاىلَ { :وَمذ ذ َذرآ ََْ َذ َرَذَاَذذلهم لَتَذ َق ذ َذروَهم َعلَ ذذن الاَّذ َ
ذث َونَذ َّْلَاَذذلهم تَذ َاذ ذ َْ ْيال}
م

ومفرقـا علـى الوقـائع واألحـداث إىل رسـوله
[اإلسراء .]116 :فاهلل عـز وجـل ,نـزل القـرآن َّ
منرمـا َّ
 , يف ريالث وعشرين سنة ليقرأا عليهم ويبل هم إدا على مهل ,ليدبروا آدته وينيمنوا به(.)1
وكذلو ينب ي على كل داعية حريص على االقتداء بنبينا حممد  , أن يقـرأ القـرآن العظـيم علـى
النا ويدعوهم به على مهل ,ليتأريروا مبا فيه من حكم وعلوم انفعة.

 -2قــول هللا تعــاىلَ{ :مذ َ يَ َّمنذَذل ومنَذ َذل ممك َم َِبلَذ َذو َي ََ َوََل يَ َسذ َذم مع الْذذم الذذد َع َلء يَذَا َْذذل يمذ َا ذ َل مو َن}

[األنبياء .]22 :فهذا أمر من هللا سبحانه وتعاىل ,لرسـوله  , أبن ينـذر النـا كلهـم ويـدعوهم
ابلقرآن العظـيم الـذي هـو وحـي مـن هللا ,فـإن اسـترابوا ف،نفسـهم ,وإن يسـتريبوا ,فـذلو ألن
صــوت القــرآن احلكــيم الــذي عــوا نــد قلبــا قــابال للهــدل ,فكــان كاألصــم الــذي ال يســمع
صوات ,وال يدري ماذا يقول املتحدث إليه(.)5
وكلل الداعْة يَل هللا عْ وج  ،يال الالس ِبلقرآن وَيو هم به ،ما مل يستج ْاهم ومل
يت ذذأثر ذذلل ألن َلب ذذه خ ذذلا ْ ذذا اخلذ ذ والقب ذذوا ب ذذه ,فه ــو كاألص ــم يف ع ــدم االنتف ــاع مب ــا يف
األصوات من معان وأهبار.
 -2قــول هللا ســبحانهَ { :ذ َذال تم َطذ َع الَ َكذذل َ َريا وج َ
ذلدا َكبَذ ْا} [الفرقــان.]25 :
لهذ َد مه َم بَذ َذه َج َهذ ْ
َ ََ
هله ارية الكرمية نص صريح علن ون الدعوة ِبلقرآن

( )1انظر :تفسري ابن كثري.)69/3( ,
( )5انظر :تفسري القرطيب ( ,)595/11تفسري ابن كثري ( ,)181/3تفسري السعدي (

.)273
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العظْم ْا وعظم وبواب اِهلد يف سذبْ هللا تعذلَل ،يذ مسذله هللا تعذلَل جهذلداْ ،بذ كبذ اْ ،مذل
وعظذذم شذذرف الذذدعلة يَل هللا تعذذلَل ،بلق ذ «اجمللهذذديا جهذذلداْ كب ذ اْ» ،ومــا أك ـ هــذا النعمــة
علــيهم ,الــة تســتحق مــنهم الشــكر واإلهــال والعمــل الــدءوب مبراهــدة الكــافرين وغــريهم مــن
عصاة املسلمهل ابلقرآن العظـيم ,ألن الـذي ناهـد بـه الكفـار ,يكـون مـن ابب أوىل أن ناهـد بـه
أهل املعصية من املسلمهل.
وعــن هــذا األمــر يقــول الشــيب عبــد احلميــد ابــن ابديــس( )1محذذه هللا« :وكمــا ناهــد أهــل الكفــر
ابلقــرآن الكبــري ,كــذلو ناهــد بــه أهــل املعصــية ,ألنــه كتــاب ا دايــة لكــل ضــال ,والــدعوة لكــل
مرشد ,ويف ذكر الكافرين تنبيه على العصاة ,من التنبيه ابألعلى على األدو ,الشلاكهم يف العلة
وه ــي املخالف ــة ...وكم ــا أن اجله ــاد ابلق ــرآن العظ ــيم ه ــو ف ــرمل علي ــه -أي :رس ــول هللا-  -
فكــذلو هــو فــرمل علــى أمتــه ,هكــذا علــى اإلمجــال ,وعنــد التفصــيل جتــدا فرضــا علــى الــدعاة
واملرش ــدين ال ــذين يقوم ــون هب ــذا الف ــرمل الكف ــائي عل ــى املس ــلمهل ,ف ــالنيب  ق ــدوة ألمت ــه فيم ــا
اشتملت عليه ا ية من تي وأمر» (.)5

( )1هو عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي ابن ابديس :ولد يف قسنطينة سـنة (1312هــ) ,وأل دراسـته يف الزيتونـة
بتونس .وأصدر جملة ((الشهاب)) علمية دينية أدبية ,صدر منها يف حياته حنو )12( :جملدا .وكان شديد احلمالت
علـى االســتعمار ,وحاولـت احلكومــة الفرنســية يف اجلزائـر إغـراءا بتوليـة ردســة األمــور الدينيـة فــامتنع واضــطهد وأوذي,
وهو مستمر يف جهادا .تويف بقسنطينة سنة (1329هـ) .له(( :تفسري القرآن الكرمي)) اشت ل به تـدراب زهـاء)12( :
عاما ,ونشرت نبذ منه مث مجع تفسريا دت من القرآن ,ابسم ((جمالس التذكري)).
((انظر :األعالم .)589 /3( ,معرم املنيلفهل.))66/5( ,
( )5تفسري ابن ابديس.)525 ( ,
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عرف به صال َّ
َّ
الداعْة وصذدَه وسذالْة ْاهجذه,
والدعوة ِبلقرآن العظْم هَ املْْان اللي يم م
قال الشـيب ابـن ابديـس -محذه هللا(« :)1عنـدما تلـب عليـو الـدعاة الـذين يـدعي كـل مـنهم أنـه
يــدعوا إىل هللا تعــاىل ,فــانظر مــن يــدعوا ابلقــرآن إىل القــرآن -ومثلــه مــا صــح مــن الســنة ,ألتــا
تفســريا وبيانــه -فاتبعــه ,ألنــه هــو املتبــع للنــيب  , يف دعوتــه وجهــادا ابلقــرآن ,والتمثــل ملــا دلــت
عليه أمثال هذا ا ية الكر ة من آدت القرآن».
ذوَل يَذ َتذلمذو َعلَ َذْ َه َم
ذث َيف و َممْ َهذل َ مس ْ
 -6قول هللا تعاىلَ { :وَْذل َكذل َن َبذ َ مْ َهلَذ َ الَ مق َذرى َي َّذأ يَذ َبذ َع َ

آ َََيتَاَل َوَْل مكاَّل مْ َهلَ َكَ الَ مق َرى يَََّل َوو ََهلم َهل ظَللَ ممو َن} [القصـص .]29 :وهـذا ا يـة كـذلو تبـهل

أمهيـة الـ َّـدعوة ابلقــرآن ,إذ جعــل هللا سـبحانه ,ــاع تــالوة ا دت مــالذا ومعـاذا مــن نــزول العــذاب
ابلكــافرين ,وذلــو لقيــام احلرــة علــيهم بســماعهم للقــرآن الــذي هــو أبلــغ وســيلة ,وأعظــم ســبب
لإل ان ابهلل عز وجل ,والدهول يف دينه(.)5
ومثل هذا ا ية قول هللا تعاىل{ :ويَ َن و َ
َ
استَجل ََ َأ َ
َج َرهم َي َّذأ يَ َس َذم َع َك َذال َِّ
َيد ْ َا ال مَم َش َرك َ
َ َ
َ َ ََ

ََّ
اَّلل ممثَّ وَبَلَ َغهم َْأ ََْاَهم َذلَ َ َِبَنَّذ مه َم ََذ َوِّ ََل يَذ َعلَ ممو َن} [التوبة.]6 :

فقوله تعاىل{ :ي َّأ يسمع َك َالِّ ََّ
اَّلل} «أي :القـرآن الـذي تقـرتا عليـه ,ويتـدبرا ,ويطلـع علـى
َ ََََ َ

حرـةُ هللا بــه ,فــإن أسـلَم ريبــت لــه مــا للمســلمهل ,وإن أ فإنــه يــرد إىل
حقيقـة األمــر ,وتقــوم عليــه َّ
مأمنه ودارا الة أيمن فيها ,مث قاتله

( )1املصدر نفسه.)523 ( ,
( )5انظر :تفسري القرطيب ( ,)313-311/13تفسري ابن كثري ( ,)397/3تفسري السعدي (
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إن ش ت» (.)1
فلو يكن للقرآن العظيم من ثريري ابلغ يف قلوب سامعيه ,ملا كان هو احلد الفاصل لنهاية إجابة
املشرا.
 -7قــول هللا ســبحانه وتعــاىلَ { :ذ َل مكَر َِبلَ مقذذرآ َ
ذلف َو َعْذ َذد} [  .]22 :وذلــو ألن
َن َْذ َذا ََيَذ م
َ َ
القرآن يهز القلوب ,ونعلها يف هوف مـن شـدة عـذاب هللا إن تـنيمن ابلقـرآن ,وتعمـل مبـا فيـه.
لذلا كذذلن القذذرآ من الكذرمي وعظذذم سذذال يسذذتعمله الذدعلة يَل هللا سذذبحلنه ،يف دعذذوْأم للاذذلس،
والتأث ْهم(.)1

( )1تفسري القا ي ,املسمى(( :حماسن التأويل)).)91/2( ,
( )5انظــر :الــدعوة إىل هللا ابلقــرآن الكــرمي ,د .هالــد القريشــي ,جملــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية( ,عــدد:
( ,)31رجب 1251هـ).)578 -573 ( ,
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املبحث الالر
تطبْقلً الدعوة ِبلقرآن

و ْه
ذكر بعض الاملذٍ ْا تطبْقلً الدعوة ِبلقرآن ،والتعلْق علْهل.
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سهْد

لقد كـان رسـول هللا  , يـدعو إىل هللا تعـاىل ,ابلقـرآن العظـيم ,بقولـه وعملـه ,وهديـه و تـه ,وملـا
ُس لت أم املنيمنهل عائشة رضي هللا عنها ,عن ُهلُ ِّقه ,قالت« :فـإن هلـق نـيب هللا كـان القـرآن(»)1
(.)5
النيب  , كان يتمثل القرآن يف مجيع أمورا وأحواله ,وأقواله وأفعاله.
أي :إن َّ
الرئيس يف كثـرة أتبَاعـه يـوم القيامـة هـو نـزول القـرآن عليـه ,وأنـه أعظـم
السبب َّ
النيب  أن َّ
بل َّبهل ُّ
معرزة أعطاها هللا لنيب من األنبياء( )3فقـالْ« :ل ْا األنبْلء نل يَل وعطذَ ْذل ْالذه آْذا علْذه
البش ذذر ،ويمن ذذل ك ذذلن ال ذذلي ووتْذ ذ ويْذ ذلْ ووي ذذله هللا ي ،:ذذأ جو ون وك ذذون وكا ذذرهم رابعذ ذلْ يذ ذوِّ
القْلْة» (.)2
وْا وهم الفروق بَ ْعجْة القرآن العظْم وغ ه ْا ْعجْاً األنبْلء:
 -1ون ْعجْة القرآن الكرمي ْستمرة يَل يوِّ ال مَديا ,ومعرزات األنبياء قد انقرضـت ابنقـرامل
أعصارهم ,فلم يشاهدها إال من حضرها.

( )1معناا :العمل به والوقوف عند حدودا ,والتأدب آبدابه ,واالعتبار أبمثاله وقصصه ,وتدبرا ,وحسن تالوته.
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب جامع صالة الليل.)726 ( ,)215/1( ,
( )3انظر :املصدر السابق ,د .هالد القريشي.)583 -585 ( ,
( )2رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب كيــب نــزل الــوحي ,)2981 ( ,)118/6( ,ومســلم يف
صحيحه ,كتاب اإل ان ,ابب وجوب اإل ان برسالة نبينا حممد  إىل مجيع النا .)125 ( ,)132 /1( ,
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 -5ون القذذرآن العظذذْم خذذل ق للعذذلدة يف أســلوبه وبالغتــه وإهبــارا ابمل يبــات ,فــال ـر عصــر مــن
األعصار ,إال ويظهر فيه شيء مما أه به ,وال يوجد هذا يف غريا من املعرزات.
 -3أن املعرزات املاضية كانـت حسـية ,تشـاهد ابألبصـار كناقـة صـا  ,وعصـا موسـى ,ومعرـزة
القـرآن تشــاهد ابلبصـرية ,فيكــون مــن يتبعـه ألجلهــا أكثـر ,ألن الــذي يشــاهد بعـهل الـرأ ينقــرمل
ابنق ـ ـرامل مش ـ ـ اهداته ,وال ـ ــذي يش ـ ــاهد بع ـ ــهل العق ـ ــل اب  ,يش ـ ــاهدا ك ـ ــل م ـ ــن ج ـ ــاء بع ـ ــد األول
مستمرا(.)1
ولذا يقول احلاف ابن حرـر -محذه هللا  -عنـد قولـه  « :ذأ جو ون وكذون وكاذرهم رابعذلْ يذوِّ
القْلْة» (ُ « :)1رتِّب هذا الكالم على ما تقدم من معرزة القرآن املستمرة ,لكثرة فائدتـه ,وعمـوم
نفعه ,الشتماله على الدعوة واحلُ َّرة واإلهبار مبا سيكون ,فعم نفعه من حضر ,ومن غاب ,ومن
وجد ,ومن سيوجد ,فحسن ترتيب الرجول املذكورة على ذلو ,وهـذا الرجـول قـد حتققـت ,فإنـه
أكثر األنبياء تبعا».
وإذا كانــت شخصــية الرســول املهيبــة وامل ـنيريرة يف الــدعوة ت نــه عــن الــدعوة ابلقــرآن ,فكيــب بنــا
اليوم ...وحنن مقصرون؟ إننا أحوج ما نكون للدعوة به
لذذلا يابغذذَ علذذن الذذدعلة يَل هللا تعذذلَل ،اَذذرص علذذن اَلسذذتفلدة ْذذا هذذله املعجذذْة البلَْذذة-
القرآن العظْم -والرجوع يلْهل ،واَلستعلنة ل دائملْ يف دعوة ارخريا؛ لتحقيق أعظم النتـائج
وا اثر املرجوة من ا داية واالستقامة والتقول.

( )1انظر :فتح الباري شر صحيح البخاري ,البن حرر.)11-9/9( ,
( )5املصدر نفسه.)11/9( ,
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وهاذذلَ منذذلذٍ ْذذا تطبْقذذلً الذذدعوة ِبلقذذرآن العظذذْم وأتث ذ ه يف نفذذوس املذذدعويا ْنذذدهل يف
األْو ارتْة(:)1

ووَل :دعوة الو ود الَ َدْ للحج ِبلقرآن:

عــن ابــن عبــا  , قــال :حـدري علــي بــن أيب طالــب  , قــال :ملــا أمــر هللا رسـوله  , أن
يعــرمل نفســه عل ـى قبائــل العــرب ,هــرج وأان معــه وأبــو بكــر الصــديق ,حــأ دفعنــا إىل جملــس مــن
جمالس العرب ...قال مفرو بن عمرو :إالم تدعوان د أها قري ؟

فـتال رســول هللا َ{ :مذ َ تَذ َعذذللَ َوا وَتَذ م َْذذل َيذ َّذرَِّ َب مكذ َذم َعلَذ َذْ مك َم و َََّل تم َشذ َرمكوا بَذ َذه َشذ َْذئْل َوَِبل ََوالَذ َديَ َا
َ
َ
ٍ
َ
ز َْل ظَ َه َر َْ َاذ َهذل
س ْلَ َوََل تَذ َقتمذلموا و ََوََل َد مك َم ْ َا يَ َْ َالق َََن ما نَذ َرمزَم مك َم َويَ ََّي مه َم َوََل تَذ َق َربموا الَ َف َواي َ
ي َي َ
س الَّذ َذَ َيذ َّذرَِّ َّ
صذذل مك َم بَذ َذه لَ َعلَّ مكذ َذم تَذ َع َقلمذذو َن}
اَّللم يَََّل َِب َََذ َمق َذلَ مكذ َذم َو َّ
َوَْذذل بَطَذ َذا َوََل تَذ َقتمذلمذذوا ال ذاَّذ َف َ

[األنعام.]121 :
قال مفرو  :وإالم تدعو د أها قري ؟

شذ َ
ذلن ويَيتذ َ
اَّللَ َُ مَْذ مذر َِبل ََع ذ َد َا َو ََ
فــتال رســول هللا{ :يَ َّن َّ
ذلء
ذلء َذي الَ مقذ َذرََب َويَذ َاذ َهذذن َع ذ َا الَ َف َح َ
سذ َ َ َ
اْل َي َ

َوال مَم َا َك َر َوالَبَذغَ ََ يَ َعظم مك َم لَ َعلَّ مك َم تَ َل َّك مرو َن} [النحل.]91 :

فقال مفرو  :دعوت وهللا د أها قري إىل مكارم األهال  ,وحماسن األعمال(.)5

( )1انظــر :املصــدر الســابق ,د .هالــد القريشــي .)319-582 ( ,مــن أس ـرار عظمــة القــرآن .)33-31 ( ,مــن
مشـاهد اإلعرــاز النفســي يف القـرآن الكــرمي ,د .علــي البـدري ,جملــة اجلامعــة اإلسـالمية( ,عــدد ,)22 :الســنة احلاديــة
عشرة .)92 -82 ( ,هصائص القرآن الكرمي ,د .فهد الرومي.)119-99 ( ,
( )5أهرج ــه اب ــن حب ــان يف الثق ــات ( .)88-81/1والبيهق ــي يف دالئ ــل النب ــوة ( .)257-255/5والطـ ـ ي يف ال ــردمل
النضرة يف مناقب العشرة .وقال عنه احلاف ابن حرر((إسنادا حسن)(( .انظر :فتح الباري (.)))551/7
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فرسول هللا  , دعا هذا الوفد الـذي قـدم للحـج ,قبـل ا رـرة للمدينـة ,بـتالوة آدت مـن القـرآن
علــيهم ,وكــان نيــب علــى أسـ لتهم بــذكر ا دت الــة فيهــا اجلـواب عمــا ســألوا ,وكــان ثريــري ذلــو
واضــحا علــى مفــرو بــن عمــرو حينم ــا قــال :دعــوت وهللا د أهــا ق ـري إىل مكــارم األه ــال ,
وحماسن األعمال.

اثنْل :السفر يَل الالس ودعوْأم ِبلقرآن.

عن هالد العدوا  أنه أبصر رسول هللا  يف مشر تثقيب وهو قائم على قو  ,أو عصـا,
السذ َم َلء َوالطَّذذل َ َق} [الطــار ]1 :
حــهل أاتهــم يبت ــي عنــدهم النصــر ,قــال :فســمعته يقـرأَ { :و َّ

حــأ هتمهــا ,قــال :فوعيتهــا يف اجلاهليــة وأان مشــلا ,مث قرأهتــا يف اإلســالم .قــال :فــدعت ريقيــب
فق ــالوا :م ــاذا ع ــت م ــن ه ــذا الرج ــل؟ فقرأهت ــا عل ــيهم .فق ــال م ــن معه ــم م ــن ق ـري  :حن ــن أعل ــم
بصاحبنا ,ولو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناا(.)1
فرسول هللا  يذهب إىل النـا ويسـافر إلـيهم يف بالدهـم ,فيـدعوهم إىل هللا تعـاىل بـتالوة القـرآن
العظيم ,ولعظم أرير هذا ا دت يف نفو سامعيها ينسها الصحايب اجلليل هالـد بـن أيب جهـل
العدوا الطائفي ,إذ قال :فوعيتها يف اجلاهلية وأان مشلا ,مث قرأهتا يف اإلسالم.

( )1رواا أمحــد يف املســند .)19161 ( ,)332/2( ,وق ـال ا يثمــي يف جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد(( :وعبــد الــرمحن
ذكــرا ابــن أيب حــال و نرحــه أحــد ,وبقيــة رجالــه ريقــات)) .)136/7( ,وقــال أمحــد بــن عبــد الــرمحن الســاعا  ,يف
الفتح الراب (( :سندا جيد)).)523/51( ,
وق ــال احل ــاف اب ــن حر ــر يف تعري ــل املنفع ــة(( :ق ــال احلس ــي  :جمه ــول (أي :عب ــد ال ــرمحن) وص ــحح اب ــن هز ــة حديث ــه,
ومقتضاا أن يكون عندا من الثقات)).)528/1( ,
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اثلال :دعوة امللوَ والرؤسلء ِبلقرآن.

 -1ع ــن أم س ــلمه  , أت ــا قال ــت يف ش ــأن هر ـرهتم إىل احلبش ــة( ,ب ــالد النراش ــي) ...فق ــال
النراشي( :)1فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته ,فأمرهم فنشروا املصاحب حوله.
فقــال ــم جعفــر بــن أيب طالــب :نعــم ,فق ـرأ علــيهم صــدرا مــن :ســورة كهــيعص .فبكــى -وهللا-
النراشي حأ أهضل حليته ,وبكت أساقفته حأ أهلصوا مصاحفهم(.)5
 -5وجــاء يف الكتــاب الــذي أرســله النــيب  إىل ملــو الــروم هرقــل« :بسذذم هللا الذذرمحا الذذريْم،
ْا حممد سوا هللا يَل هرَ عظْم الروِّ ،سالِّ علن ْا اتبع ا دى ،وْل بعد :إر ودعوَ
بدعليذذة اْلسذذالِّ ،وَسذذلَم تَس ذلَم ،ووسذذلم ييت ذ هللا وجذذرَ ْ ذرتَ ،ذذإن تولْ ذ ذذإن علْ ذ يمث
ذَْ ،و {َي و ََهذ ال َ
َكتَذ َ
ذلب تَذ َعذذللَ َوا يَ ََل َكلَ َمذ ٍذة َس َذو ٍاء بَذ َْذاَذاَذذل َوبَذ َْ ذذاَ مك َم و َََّل نَذ َعبمذ َد يَََّل َّ
اَّللَ َوََل
األ يس َم
َ َ
ون ََّ
نم َش َر ََ بَ َه َشْذئْل وََل يذت َ
ضل وَ ِبِب َْا مد َ
اَّلل ََإ َن تَذ َولَّ َوا َذ مقولموا
َّخ َل بَذ َع م
ضاَل بَذ َع ْ َ َ ْ َ
َ َ َ

( )1النراشي :لقب يلقب به ملوا احلبشة ,كما يقال مللو الفر  :كسرل ,ومللو الروم :قيصر ,وجناشي احلبشة املعـ
هنــا هــو :أصــحمة بــن ثــر ,وكــان ملكــا صــاحلا ,لبيبــا ذكيــا ,وعاملــا عــادال ,شــهد لــه الرســول ابإلســالم والصــال ,
وصلى عليه حهل مـات ,وهـو الـذي آول املسـلمهل يف هرـرهتم إىل احلبشـة ,وأكـرمهم ,ودفـع عـنهم أذل قـري  .تـويف
رمحه هللا سنة (9هـ) وقيل :قبل ذلو.
«انظر :السرية النبوية ,البن كثري (.»)31-59/5
( )5رواا أمحــد يف املســند .)55622 ( ,)595-591/2( ,)1722 ( ,)511/1( ,وقــال عنــه ا يثمــي يف اجملمــع
(« :)57-52/6رواا أمحد ,ورجاله رجال الصحيح ,غري ابن إسحا  ,وقد صر ابلسماع».
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ا َش َه مدوا َِب َََّ مْ َسلَ ممو َن} [آل عمران.)1( »]62 :

فمــا أعظــم أريــر القــرآن العظــيم يف نفــو ســامعيه ,سـواء كــانوا مــن املســلمهل أم مــن غــريهم ,وسـواء
كانوا من عامة النا  ,أم من ملـوكهم وسـاداهتم ,فهـذا النراشـي وبطارقتـه لكـوا أنفسـهم عنـد
اع آدت القرآن العظيم ,حأ بكوا وأهضعوا حلاهم من ثريريا فيهم.

ابعل :أتث القرآن يف َلوب وعدائه وخْوْه.

عــن جــابر بــن عبــد هللا  , أنــه قــال :اجتمعــت ق ـري يومــا فقــالوا :انظــروا أعلمكــم ابلســحر
والكهانــة والشــعر ,فليــأت هــذا الرجــل الــذي فــر مجاعتنــا ,وشــتت أمـران ,وعــاب ديننــا ,فليكلمــه
ولينظر ماذا يريد عليه.
 فراء عتبة بن ربيعة( )5وكلمه كالما طـويال ,حـأ إذا فـرغ عتبـة ,قـال لـه النـيب  « :رغذ َيوِب الولْد؟» قال :نعم.
فقال رسول هللا  :بسم هللا الرمحن الرحيم {يم ( )1تَذ َا َْيذ َْ َذا ال َّذر َمحَ َا ال َّذرَي َْم ( )1كَتَذلب
َ ٍ
َ
َ
ض وَ َكاَذ مذرمه َم َذ مه َذم ََل يَ َس َذم معو َن
م َم
ْلَ َ آ َََيتمهم َمذ َرآ ََْ َع َربًَّْل ل َق َوِّ يَذ َعلَ ممذو َن ( )1بَشذ ْا َونَذل ْيرا َذأَ َع َر َ
َ َ
( )2وََللموا َمذلموبذاَل َيف وَكَا ٍَّة َممَّل تَ َد مع َ َ َ
َ َ
َ
م
َ
وَ يلََْه َوَيف َآ َذاناَل َوَذَذر َوْ َذا بَذ َْااَذل َوبَذ َْاذ َ ي َجذلب َل َع َمذ َ

يَنَّذاَل َع َلْلمو َن} [فصلت .]2-1 :واستمر النيب  يقرأ حأ بلغ قوله تعاىل:

( )1رواا البخـ ــاري يف صـ ــحيحه ,كتـ ــاب التفسـ ــري ,ابب {َمذ ذ َي و ََه ذ ذ ال َ
َكتَذ ذ َ
ذلب تَذ َعذ ذذلل ََوا يَ ََل َكلَ َمذ ذ ٍذة َسذ ذ َذو ٍاء} ا يـ ــة,
ََ َ
(.)2223 ( ,)1381/3
( )5هــو عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف القرشــي ,كــان مــن عتــاة املشــركهل ,وأشــدهم علــى رســول هللا وعلــى
املنيمنهل حراب وإيذاء ,كان ممن دعا عليهم رسول هللا  أبعياتم« .انظر :البداية والنهاية.»)573/3( ,
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لع َقةْ َْاَ ص َ
ضوا َذ مق وَنَ َل تم مكم ص َ
لع َق َة َع ٍ
ود} [فصلت.]13 :
{ ََإ َن وَ َع َر م
لد َوََثم َ
َ َ
َ َ َ َ
فأمسو عتبة على فيه ,وانشدا الرحم أن يكب عنه ,مث قام عتبة إىل أصحابه.
فقال بعضهم لبعض :حنلب ابهلل ,لقد جاءكم أبو الوليد ب ري الوجه الذي ذهب به:
 وكان فيما قال م :د معشر قري  :أطيعـو واجعلوهـا يب ,هلـوا بـهل هـذا الرجـل وبـهلما هو فيه واعتزلوا ,فو هللا ليكونن لقوله الذي عـت نبـأ ...قـالوا :سـحرا وهللا د أبـو
الوليد بلسانه(.)1
هكذذلا كذذلن أتث ذ القذذرآن العظذذْم يف َلذذوب األعذذداءَ ،يلذذع ْذذاهم القلذذوبْ ،ط ذ الا ذوِّ ْذذا
عْوهنم ،وْل مياعهم ْا اَلستجلبة له يَل الكر والعالد.
بل كان الكفار يدركون ثريري القـرآن يف نفـو سـامعيه ,فـإتم كـانوا شـون اسـتيالءا علـى قلـوب
النـا عنـد اعــه ,فكـانوا يســتقبلون الوافـدين إىل مكــة ,و ـذروتم مــن االسـتماع إىل النــيب , 
أو جمالسته.
وكان يوصي بعضهم بعضا بعدم االستماع للقرآن العظيم كما قال هللا

( )1انظر :دالئل النبوة ,إ اعيل بن حممد الفضل التميمـي ( .)555-551/5ومسـند أيب يعلـي ( .)321/3وقـال عنـه
ا يثمــي يف جممــع الزوائــد (« :)51/6رواا أبــو يعلــي وفيــه األجلــح الكنــدي ,وريقــه ابــن معــهل وغــريا ,وضــعفه النســائي
وغريا ,وبقية رجاله ريقات».
ويف رواية أهرل أن الذي ع من الرسول سورة  فصلت وحدريت معه هذا القصة هو الوليد بن امل رية.
«انظر :تفسري الط ي ( .)127-122/58البداية والنهاية ,ابن كثري».
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تعــاىل عــنهم{ :وََذ َ َّ َ
يا َك َفذ مذروا ََل تَ َسذ َذم معوا ََذ َلا الَ مقذ َذرآ ََن َوالَغَذ َذوا َْذ َذه لَ َعلَّ مكذ َذم تَذغَلَبمذذو َن}
َ
ذلا الذذل َ

[فصلت.]56 :
فلـم يقولـوا هــذا املقولـة وهــم يف بعـد عــن ثريـريا ,فلـوال أتــم أحسـوا يف أعمــاقهم روعتـه ,وأدركـوا يف
قـولبهم ثريــريا ,مــا حــذروا قــومهم هــذا التحــذير ,ومــا تنــادوا هــذا النــداء ,وقــد كــانوا يتـأريرون لكــنهم
كانوا يستك ون.

خلْسل :تلك الالس ِبلقرآن ْا خالا خط العبلداً.

عــن أم هشــام بنــت حارريــة بــن النعمــان  , قالــت« :لقــد كانــت تنــوران وتنــور رســول هللا , 

واحدا سنتهل ,أو سنة وبعض سنة ,وما أهذت {ق والَ مقذرآ َ
َن ال ََم َجْ َذد}إال عـن لسـان رسـول
َ َ

هللا  ، يقرتها كل يوم مجعة على املن  ,إذا هطب النا (.»)1
فرســول هللا  , وهــو طــب علــى املنـ يــوم اجلمعــة ,وهــو مــن أعظــم أب ـواب الــدعوة وميادينهــا,
طب ويدعو النا ابلقرآن العظيم بتالوة سورة ( ).

سلدسل :خفقلن القل ْع القرآن.

عت النيب  , يقرأ يف امل رب ابلطور ,فلمـا بلـغ هـذا ا يـة:
عن جبري بن مطعم  , قالُ « :

{وَِّ مخلَ مق ذذوا َْ ذذا غَذ ذ ََ َش ذذَ ٍء وَِّ ه ذذم َ َ
الس ذذملو َ
ض بَذ ذ ََل
َ
اً َو َاألَ َ َ
َ
اخلَذ ذلل مقو َن ( )11و ََِّ َخلَ مق ذذوا َّ َ َ
َ َ مم

َ
َ
َ َ
س َْ َط مرو َن} [الطور .]37-32 :كاد قليب أن
يموَامو َن ( )17و ََِّ ع َا َد مه َم َخ َْائ ما َبم َ و ََِّ مه مم ال مَم َ
يطري»(.)5

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب اجلمعة ,ابب ختفيب الصالة واخلطبة.)873 ( ,)292 /5( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التفسري ,ابب سورة الطور.)2822 ( ,)28/6( ,

338

عظمة القرآن الكرمي

و ال يطــري ,فــال عرــب مــن ذلــو ,ألن ثريــري القــرآن كبــري ,كيــب ولــو أنــزل علــى جبــل خلش ـع
َّ
وتصدع من هشية هللا.
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املبحث الاللث
أتث القرآن يف استجلبة بعض املعلصريا

و ْه
ذكر لاملذٍ ملا أتثر ِبلقرآن واستجلب له ْا بعض املعلصريا
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سهْد

للقرآن العظيم أمهيـة كـ ل وأريـر عظـيم يف انتشـار الـدعوة بـهل النـا قـد ا وحـديثا ,وإن املتأمـل يف
امل ـنهج العقلــي لــدل غــري املســلمهل ,نــد أنــه يقــب إزاء اإلســالم علــى نقطــة الت ـوازن بــهل الشــد
واجلذب ,يف اجتاههل متناقضهل:
اَلَتله األوا :ت لب عليه النزعة العلمية املوضوعية ,الة حتاول أن تترـرد مـن ا ـول ,وأن تكـون
حيادية يف الرأي والنتيرة.
اَلَتله ارخر :ت لب عليه النزعة التحزبية ,وكل ما يرتب هبـا ,أو يوازيهـا مـن إحسـا اسـتعالئي
جتاا كل ما هو شرقي.
ويوجد أان من غري املسلمهل يلون إىل معاجلة ما ص اإلسـالم معاجلـة موضـوعية ,علـى حـهل
قد يندفع بعضهم يف االجتاا ا هر.
ومــا قدمــه بعــض علمــائهم علــى وجــه العمــوم ,واملستشــرقون مــنهم علــى وج ـه اخلصــو يتضــمن
احلسن والسيع ,وذلو ألسباب عديدة :منها قوة اجلذب املشار إليها آنفـا ,ومنهـا اجلهـل بـبعض
املسائل ,ومنها التأريريات الذاتية والثقافية...
وْذذل يعاْاذذل هذذو شذذهلداً وصذذحلب اَلَتذذله األوا ووَذذوا م ,ولكــن علينــا أن نلح ـ أم ـرا مهمــا
لل ايــة ,وهــو :أن هــذا األقـوال والشــهادات يف اإلســالم أو القــرآن ,ال تعــدو كوتــا ثكيــدا حلقــائق
قائمة وأصول اثبتة يف ديننا وحضارتنا(.)1

( )1انظر :الدعوة إىل هللا ابلقرآن الكرمي ,د .هالد القريشي (
قالوا عن اإلسالم ,د .عماد الدين هالل ( .)55 -11

.)313 -311
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وهذا األقوال والشهادات ,تنسب إىل أشخا دهلوا يف دين هللا تعاىل ,قالوا كلمتهم يف جانب
من جوانب اإلسالم ,قبل إسالمهم ,أو بعدا ,وهي على النحو ا (:)1
 -1وجد القسلوسة املاْريا امسه« :يبراهْم خلْ ومحد»(:)1
فبعـ ــد تعمقـ ــه يف دراسـ ــة اإلسـ ــالم ,وهاصـ ــة القـ ــرآن الكـ ــرمي ,أعلـ ــن إسـ ــالمه وأشـ ــهرا ر يـ ــا عـ ــام
1381هـ .قال عن القرآن العظيم(:)3
«أعتقد يقينا أ لو كنت إنساان وجودد ,أي ال ينيمن بوجـود هـالق ـذا الكـون ,وال برسـالة مـن
الرسالة السماوية ,وجاء نفر من النا وحدري مبا سبق به القرآن العلم احلديث يف كل مناحيـه
منت برب العزة واجل وت ,هالق السماوات واألرمل ,ولن أشرا به أحدا.»...

( )1انظ ــر :ال ــدعوة إىل هللا ابلق ــرآن الك ــرمي .)331-312 ( ,ابلق ــرآن أس ــلم ه ــنيالء ,عب ــد العزي ــز ال ـزاوي ( -67
 .)165قــرآنكم د مســلمون ,إب ـراهيم الضــبيعي (  .)71 -62 ,22 -23القــرآن الكــرمي مــن منظــور غــريب ,د.
عماد الدين هليل (.)79 -75 ,29 -22 ,56 -17
( )5إبراهيم هليل أمحد :قس منصر من مواليد اإلسكندرية ,مل شهادات عاليـة يف علـم الالهـوت ,مـن كليـة الالهـوت
املصـرية ,ومــن جامعــة برنســتون األمريكيــة ,عمــل أســتاذا بكليــة الالهــوت أبســيو  ,أرســل عــام (1922م) إىل أسـوان
سكرتريا عاما لإلرسالية األملانية السويسرية ,وكانت مهمته احلقيقية التنصري والعمل ضد اإلسالم.
لكــن تعمقــه يف دراســة اإلســالم قــادا إىل اإل ــان هبــذا الــدين ,وأشــهر إســالمه ر يــا عــام (1381ه ــ) ,كتــب العديــد مــن
املنيلفات ,أبرزها( :حممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن) ,وكتاب( :اتريب ب إسرائيل)« .انظر :قالوا عن اإلسالم( ,
.»)9
( )3املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
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وَذذلا يف ْوضذذع آخذذر -وهذذلا القذذوا يتذذلٍ ْاذذل يَل التأْ ذ واْلْعذذلن والتفك ذ  ,وهاصــة مــن
الــذين يعيشــون شــي ا مــن ا ز ــة النفســية جتــاا األمــم الــة ســبقتنا يف العلــوم املاديــة -إذ يقــول(:)1
«للمسلم أن يعتز بقرآنه ,فهو كاملاء ,فيه حياة لكل من تل منه».
وَلا ويضلْ(« :)5القرآن الكرمي يسبق العلم احلديث يف كل مناحيـه :مـن طـب ,وفلـو ,وج رافيـا,
وجيولوجيــا ,وقــانون ,واجتمــاع ,واتريــب ...ففــي أدمنــا هــذا اســتطاع العلــم أن يــرل مــا ســبق إليــه
القرآن ابلبيان والتعريب».
 -1وْا الليا أتثروا ِبلقرآن العظْم أسلموا« :د .جرياْه»(:)1
حيث س ل عن سبب إسالمه فقال(« :)2إن تتبعـت كـل ا دت القرآنيـة الـة ـا ارتبـا ابلعلـوم
الطبي ــة والص ــحية والطبيعي ــة ,وال ــة درس ــتها مـ ـن صـ ـ ري وأعلمه ــا جي ــدا ,فوج ــدت ه ــذا ا دت
منطبقة كل االنطبا على معارفنا احلديثة ,فأسـلمت؛ ألنـ تيقنـت أن حممـدا أتـى ابحلـق الصـرا
قبل ألب سنة ,من قبل أن يكون هناا معلم أو مدر من البشـر ,ولـو أن كـل صـاحب فـن مـن
الفنون ,أو علم من العلوم ,قارن بهل كل ا دت القرآنية املرتبطة مبا تعلم جيدا -كما قارنت أان-
ألسلم بال شو ,إن كان عاقال هاليا من األغرامل».
 -1وثر القرآن العظْم يف بعض األعلجم الليا َل يعر ون العربْذة ،أتثذ كبذ ا ،د ذع بعضذهم
يَل ون يعلا يسالْه ،ويلكر األثر اللي ويدثه

( )1املصدر نفسه ,والصفحة نفسها ,وانظر :ابلقرآن أسلم هنيالء( ,

.)136 -131

( )5حممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن.)28 -27 ( ,
( )3د .جرينيه :طبيب فرنسي شهري ,كان عضوا يف جملس النواب الفرنسي.
( )2انظر :ابلقرآن أسلم هنيالء ( .)76
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القرآن يف نفسه ،وْا هيَلء.

املستشرق الفرنسَ «ييتَ دياْه»( ،)1اللي وعلا يسالْه وَلا(:)1
«مــن اليســري علــى املــنيمن يف كــل زمــان ,ويف كــل مكــان ,أن يــرل هــذا املعرــزة مبرــرد الــتالوة يف
كتــاب هللا ,ويف هــذا املعرــزة جنــد التعليــل الشــايف لالنتشــار ا ائــل الــذي أحــرزا اإلســالم ,ذلــو
االنتشار الذي ال يدرا سببه األوروبيون ,ألتم نهلون القرآن ,أو ألتم ال يعرفونه إال من هالل
ترمجات ال تنبض ابحلياة ,فضال عن أتا غري دقيقة».
وَلا يف ْوضع آخر(« :)1إن كان سحر أسلوب القـرآن ومجـال معانيـه ,ـدث مثـل هـذا التـأريري
يف نف ــو علم ــاء ال ت ــون إىل الع ــرب ,وال إىل املس ــلمهل بص ــلة ,فم ــاذا ت ــرل أن يك ــون م ــن ق ــوة
احلماسة الة تستهوي عرب احلراز؟ وهم الذين نزلـت ا دت بل ـتهم اجلميلـة ...لقـد كـانوا عنـد
ــاعهم للق ــرآن متتل ــو نفوس ــهم انفع ــاالت هائل ــة مباغت ــة ,فيطل ــون يف مك ــاتم وك ــأتم ق ــد ــروا
فيه.»...
 -2وْذذا األْالذذة الذذَ تذذدا علذذن وثذذر القذذرآن العظذذْم يف نفذذوس ْسذذتمعْهْ :ذذل ذكذذره القذذس
«جلن ِبتْس وهونْمو»( ،)2يْث يقوا عا سب

( )1إيتيـنت دينيـه1959 -1861( :م) تعلـم يف فرنسـا ,وقصـد اجلزائــر ,فكـان يقضـي يف بلـدة «بوسـعادة» نصـب الســنة
م ــن ك ــل ع ــام ,وأش ــهر إس ــالمه ,وتس ــمى بناص ــر ال ــدين ,وذل ــو ع ــام (1957م) ,وح ــج إىل بي ــت هللا احلـ ـرام ع ــام
(1958م) ,وله بعد ا اثر العلمية.
«انظر :اإلسالم يف العقل العاملي ,د .توفيق يوسب الواعي ( .)198 -197 5قالوا عن اإلسالم.»)63 ( ,
( )5انظر :قالوا عن اإلسالم .)62-63 ( ,اإلسالم يف العقل العاملي.)198 -197 ( ,
( )3قالوا عن اإلسالم.)62 ( ,
( )2القــس جــان ابتيســت أهونيمــو :حاصــل علــى ليســانس يف علــوم الالهــوت ,وكــان قســيس الكاريوليكيــة هــالل بضــع
ســنوات حــأ أســلم يف كــوانكري عاصــمة غينيــة بتــاريب (1991/11/55م) ,وأصــبح ا ــه إب ـراهيم أهونيمــو ,وصــار
داعيــة لإلســالم يف مكتــب جلنــة مســلمي أفريقيــة يف غينيــة ,وقــام جبولــة للــدعوة إىل اإلســالم يف ســاحل العــاج وغانــه
وتوجو والنيرر« .انظر :ابلقرآن أسلم هنيالء.»)89 ( ,
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يسذ ذذالْه( « :)1سـ ــبب إسـ ــالمي ل هـ ــالل وجـ ــودي يف حماضـ ــرة ,عبـ ــارة عـ ــن جمادلـ ــة بـ ــهل مسـ ــلم
ومســيحي ,ولقــد اقتنعــت أرينــاء هــذا ا اضــرة بســورة مــرمي وســورة أهــرل وأبن اإلســالم هــو ديــن
احلق».
 -1وْذذل «د .ومحذذد نسذذْم سوسذذة»( .)1الذذلي كذذلن يهذذودَيْ َب ذ ون يمسذذلمْ ،قذذوا(« :)1يرجــع
ميلي إىل اإلسالم حينما شرعت يف مطالعة القرآن الكرمي ,للمرة األوىل فولعت به ولعا شديدا...
وكنت أطرب لتالوة آدته»....
ويواصذ يدياذذه عذذا التذذأث القذذرآر ْقذذوا(« :)2ال أ ــن أن طـَّة شــي ا يـنيرير يف املــرء الــذي أدرا
حقيقــة الددنــة اإلســالمية وروحيتهــا بقــدر ثريــري تــالوة آدت القــرآن اجمليــد علــى مشــاعرا ,في مــرا
اإلحسا الفيامل ابتصاله الروحا  ,وجتتذبه مهابة اإللـه جـل جاللـه ,فيقـر بكـل هشـوع بعرـزا
وضعفه

( )1املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
( ) 5د .أمحد نسيم سوسة :ابحث ومهند مـن العـرا  ,وعضـو يف اجملمـع العلمـي العراقـي ,وأحـد أبـرز املختصـهل بتـاريب
الــري يف الع ـرا  ,كــان يهــودد فأســلم مت ـأريرا ابلقــرآن العظــيم ,تــويف قبــل ســنوات قليلــة .تــرا الكثــري مــن الدراســات يف
خمتلـب اجملـاالت وهاصــة يف اتريـب الــري ,وفنـد يف عــدد منهـا ادعــاءات الصـهيونية العامليــة مـن الناحيــة التار يـة ,ومــن
منيلفاته الشهرية( :مفصل العرب واليهود يف التاريب)( ,يف طريقي إىل اإلسالم).
«انظر :قالوا عن اإلسالم.»)71 ( ,
( )3املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
( )2يف طريقي إىل اإلسالم.)182 -183/1( ,
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أمام كالم ربه العظيم...

وما لنا يف هذا الصدد إال أن نتأمل األوضـاع يف كنـائس ال ـرب ..ليتسـل لنـا املقارنـة بـهل الروحيـة
اإلسالمية ونفوذها يف املشاعر ,يف فرقاتا اجمليد ,وبهل مباد العقائد األهرل وكتبها».
 -7ويوجد ْالا لتأث القرآن العظْم يف نفوس بعض الغذربَْ الذليا يذلزوا الشذهرة واملذلا،
ومجــع متــع هــذا احليــاة الــدنيا الزائلــة ,حــأ ــن أنــه مــن أســعد النــا  ,إىل أن ــع القــرآن العظــيم,
فعلم أنه يعرف للسعادة طريقا ,و يذ طعما يقارب السعادة واللذة الة شـعر هبـا عنـد اعـه
للقرآن العظيم ,فأعلن إسالمه وأصبح من الدعاة إىل هذا الدين ,هلا الرجذ هذو املغذّن السذلبق
الريطذذلر املشذذهو «كذذلً سذذتْفاْ»( )1الــذي قــال(« :)5يف تلــو الفــلة مــن حيــا  -يعـ  :قبــل
إس ــالمه -ب ــدا ل وك ــأن عل ــت ك ــل ش ــيء ,وحقق ــت لنفس ــي النر ــا والش ــهرة و(نل ــت) امل ــال
والنســاء ...وكــل شــيء ,ولكــن كنــت مثــل القــرد أقفــز مــن شــررة إىل أهــرل ,و أكــن قانعــا أبــدا,
ولكن كانت قراءة القرآن مبثابة توكيـد لكـل شـيء بـداهلي( ,)3كنـت أراا حقـا ,وكـان الوضـع مثـل
موجهة شخصية احلقيقية».

( )1كات ستيفنز :املعـل السـابق ,ال يطـا  ,النمسـاوي األصـل ,املشـهور يف بـالدا شـهرة عظيمـة ,بيـع مـن اسـطواانته مـا
يقدر مبليون نسخة ,أسلم عام (1396هـ) ,بعد أن عرف القرآن العظيم بواسطة شقيقه ,يقضي أغلب وقته ا ن يف
الدعوة إىل هللا تعاىل.
«انظر :قالوا عن اإلسالم.»)68 ( ,
( )5املصدر نفسه ,والصفحة نفسها ,انظر ابلقرآن أسلم هنيالء( ,
( )3هذا ثكيد أن القرآن «مذكر» استقر يف الفطرة.

.)93 -91
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 -0وْذذا األْالذذة الذذَ تذذدا علذذن وثذذر القذذرآن العظذذْم يف الفكذذر العذذريب اْلسذذالَْ ْذذل ذكذذره
املفكر الفرنسَ « اسلي ْونتلي»( ،)1يْث يقوا:
«إن مثل الفكر العريب اإلسالمي املبعد عن التأريري القرآ  ,كمثل رجل أفرغ من دمه » (.)5
 -3الريطلنْة «هور» والَ شغفتهل الفلسفة يبل أس د استهل ْهل ،نتحدث عا َتربتهل
اللاتْة ْع القرآن العظْم ،تقوا(:)1
«لن أستطيع مهما حاولت ,أن أصب األرير الذي تركه القرآن يف قليب ,فلم أكد انتهي مـن قـراءة
السورة الثالثـة مـن القـرآن حـأ وجـدت سـاجدة خلـالق هـذا الكـون ,كانـت هـذا أول صـالة ل يف
اإلسالم».
 -9و«عذذلْر علذذَ داود»( )2الاْ ذرار ا اذذدي الذذلي وسذذلم ويضذذل ،يتحذذدث عذذا َتربتذذه ْذذع
ـت نســخة مــن ترمجــة معــا القــرن الكــرمي ابلل ــة اإلجنليزيــة ,ألنـ
القذذرآن العظذذْمْ ،قذذوا« :تناولـ ُ
عرفت أن هذا هو الكتاب

( )1فنساوي مونتاي :فرنسي ,رجل ثث وترحال ,اهتص بدراسة القضاد اإلسالمية والعربية ,عن كتب ,قضـى سـنوات
عديدة يف امل رب واملشر وأفريقيا وآسيا ,ونشر عشرات األثاث والكتب عن اإلسالم واحلضارة اإلسالمية ,وانتهـى
األمر به إىل إعالن إسالمه يف صيب عام (1977م)« .انظر :قالوا عن اإلسالم.»)88 ( ,
( )5رجال ونساء أسلموا.)21-21/2( ,
( )3املصدر نفسه.)61 -29/1( :
( )2عـامر علـي داود :ينحـدر مــن أسـرة هنديـة برمهيــة ,تنصـرت علـى أيــدي املنصـرين الـذين قــدموا مـع طالئـع االســتعمار,
كان كثري القراءة للكتب الدينية ,وملا أتيح له أن يطلع على القرآن العظيم كان اجلواب هو انتماتا لإلسالم« .انظر:
قالوا عن اإلسالم.»)29 ( ,
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املقد عند املسلمهل ,فشرعت يف قراءته وتدبر معانيه.
لقد استقطب ُج ُّل اهتمامي ,وكم كانت دهشة عظيمة حهل وجدت اإلجابـة املقنعـة عـن سـنيال
امل ِّ ِّ
حري (ا ـدف مـن اخللـق) يف الصـفحات األوىل مـن القـرآن الكـرمي ...لقـد قـرأت ا دت [-31
ُ
 ]39م ــن س ــورة البق ــرة ...وه ــي آدت توض ــح احلقيق ــة جب ــالء لك ــل دار ُمنص ــب ...أن ه ــذا
ا دت خت ان بكل وضو وجالء ,وبطريقة مقنعة عن قصة اخللق»(.)1
« -17براون» وسر البحر العمْق
قـرأ «بـراون»( )5القــرآن العظــيم حــأ وصــل إىل قولــه تعــاىل{ :وَو َكظملممذ ٍ
ذلً َيف ََحبذ ٍر مَِذم ٍمذَ يَذ َغ َ
شذذلهم
َ َ
ض َهل َذ َو َق بَذ َع ٍ
ض يَذَا وَ َخ َر ٍَ يَ َدهم َملَ يَ َك َد يَذ َر َاهل
َْ َوٍ َْ َا َذ َوََ َه َْ َوٍ َْ َا َذ َوََ َه َس َحلب ظملم َملً بَذ َع م

َوَْ َا َملَ َََي َع َ َّ
اَّللم لَهم نموْا َ َمل لَهم َْ َا نموٍ} [النور.]2 :
ويف هذا ا ية إشارة إىل البحر العميق الـذي اكتشـفه العلمـاء حـديثا حينمـا اسـتطاعوا ال ـو يف
أعما كبرية حيث الظالم التام ,والظلمات امللاكبة يف تلو البحار ,وال ودة الشديدة.
وهنا سأل براون أحد علماء مسلمي ا ند:
هل ركب نبيُّكم حمم مد البحر؟ فقال :ال .فقال براون :فمن الذي علمه علوم البحار؟ فسأله العا
املسلم :فماذا تريد من سنيالو هذا؟

( )1املصدر نفسه.)119 /8( ,
( )5براون :أحد رجال البحرية ال يطانية.
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قال براون :لقد قرأت يف كتاب اإلسالم آية ال يعرف أعما ما فيها إال من أو علما واسعا يف
علوم البحار ,مث قرأ عليه ا ية ,وقال :فـإذا كـان حممـد  يركـب البحـر ,و يتلـق علـوم البحـار
على أيدي أساتذة متخصصهل ,و يدر يف جامعـة أو معهـد ,بـل كـان أُميـا ,فمـن الـذي علمـه
هــذا العلــم النــافع؟ إال أن يكــون وحيــا صــادقا مــن هــالق الكائنــات ,فــإ أشــهد أن ال إلــه إال هللا
وأن حممدا رسول هللا(.)1
 -11علمل ومللر وبْملً وصلبع الْد.
َ
َ
َّ
س م ََ
يا َعلَذن وَ َن نم َس مَذو َي بَذاَلنَذهم}
يقول تعاىل{ :و ََ
سل من وَل َا ََْن َم َع عظَ َلْهم( )1بَذلَذن ََذلد َ َ
اْلنَ َ
َي َ

[القيامة.]2-3 :
هذا ا ية تشري إىل بصمات األانمل ,وقد كانت سببا يف إسالم عا أملا  -كما كي صاحب
تفسري اجلواهر عن الرحالة حممود سامي أن هذا العا أدركتـه رمحـة هللا تعـاىل فأسـلم ,وأعلـن ذلـو
َ
يا َعلَذن وَ َن
على م ،من العلماء ,وملا سـ ل عـن سـبب إسـالمه؟ قـال :هـذا ا يـة{ :بَذلَذن ََذلد َ َ

ي بَذاَلنَهم} فـإن الكشـب عـن أمـر بصـمات األانمـل تعرفـه أورواب فضـال عـن العـرب إال يف
س مَو َ
نم َ
زماننا هذا؛ إذن هو كالم هللا ال كالم البشر(.)5
وبعــد ذلــو كلــه :فلــن يســتطيع أحــد أن يــدرا جوانــب العظمــة والت ـأريري للقــرآن العظــيم ووقعــه يف
النفو  ,ولكن هي مشاعر وأحاسيس توهرت يف

( )1انظر :ابإلسالم أسلم هنيالء .)131 ( ,تفسري اجلواهر ,طنطاوي جوهري (.)319/52
( )5انظــر :مــع كتــاب هللا ,أمحــد عبــد الــرحيم الســايح ,جملــة اجلامعــة اإلســالمية( ,عــدد( ,)21 :ربيــع األول 1398ه ــ),
( .)57-53
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نفو بعض الذين دهلوا يف اإلسالم حديثا ,فحاولوا التعبري عنهـا مبـا يسـتطيعون ,ولكـن أو ـم
أن يصفوا حقيقة ذلو ,أو يدركوا أسرار القرآن وعرائبه ,وعظمة ثريريا.
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البلب الالر
عظمة ضلئ القرآن
الفْ األوا :عظمة الفضائل العامة
الفْ الالر :عظمة الفضائل املفصلة

وفيه فصالن
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ْعىن « ضلئ القرآن»:
جاءت لفظة «الفضيلة» يف الل ة لعدة معان ,أنهذ منها ما يدل على املقصود:
* الفضيلة :ضد النقيصة .وهي كذلو الدرجة الرفيعة يف الفضل(.)1
* «وفضــيلة الشــيء :مزيتــه أو و يفتــه الــة قصــدت منــه .يقــال :فضــيلة الســيب إحكــام القطــع,
وفضيلة العقل إحكام الفكر .واجلمع فضائل»(.)5
* والفضائل :هي املزاد غري املتعدية(.)3
* وجاء يف الدعاء عند النداء قوله « :آت حممدا الوسيلة والفضيلة» احلديث(.)2
قال احلاف ابن حرر رمحه هللا يف شرحه للحديث((« :)2والفضيلة)

( )1انظر :لسان العرب ,)252/11( ,مادة« :فضل».
( )5املعرم الوسي  ,)693 ( ,مادة« :فضل».
( )3انظـر :فضــائل القـرآن للنســائي ,حتقيـق :ــري اخلـول .)11 ( ,قاعــدة يف فضـائل القــرآن البـن تيميــة ,حتقيــق :د.
سليمان القرعاوي.)11-8 ( ,
( )2جزء من حديث رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب األذان ,ابب الدعاء عند النداء.)612 ( ,)199/1( ,
( )2فتح الباري شر صحيح البخاري.)152/5( ,
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أي :املرتبة الزائدة على سائر اخلالئق ,و تمل :أن تكون منزلة أهرل أو تفسريا للوسيلة».
وإن املتتبـ ــع ل الـ ــب املعـ ــاجم الل ويـ ــة يف معـ ــل كلمـ ــة «فضـ ــائل» أو «فضـ ــيلة» .نـ ــد نوع ـ ـا مـ ــن
االضطراب يف املعل أحياان ,أو ندرة يف بيان املقصود واإلفصا عنه ,أو اسـتطرادا يشـتت الـذهن
وال يفــي ابل ــرمل املطل ــوب ,وه ــذا هــو الس ــبب ال ـرئيس يف االقتص ــار علــى م ــا ذُك ــر يف التعري ــب
الل وي لكلمة «فضائل».
وْذع هذذلا ميكذا ون خنلذذص يَل تعريذف لذ ذ« ضذذلئ القذرآن» ِبهنذذل« :املـزاد الــة جـاءت يف ريـواب
تــالوة القــرآن وتعلمــه وتعليمــه وحفظــه وتــدبرا والعمــل بــه عموم ـا ,أو املـزاد الــة جــاءت يف بعــض
السور وا دت ,أو ما صل لقارئه من األرير امللتب على ذلو يف الدنيا وا هرة»(.)1
وو مَ
نعرف « ضذلئ القذرآن» بعبذل ة ودق وووجذْ ِبهنذل« :املـزاد الـة هصـت هبـا بعـض السـور أو
ا دت من األجر واألرير العاجل أو ا جل».
***

( )1انظر :قاعدة يف فضائل القرآن ,البن تيمية ,حتقيق :د .سليمان القرعاوي( ,

.)11-8
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الفْ األوا
عظمة الفضلئ العلْة

و ْه ثالثة ْبليث
املبحث األوا :ا دت الدالة على عظمة فضائل القرآن.
املبحث الثا  :األحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن.
املبحث الاللث :آاثر السلب املبينة لعظمة فضائل القرآن.
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املبحث األوا
ارَيً الدالة علن عظمة ضلئ القرآن

املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

و ْه عشرة ْطلل
األوا :القرآن كالم هللا املنزل.
الالر :القرآن شرف للعرب هاصة ول،مة عامة.
الاللث :القرآن يهدي للة هي أقوم.
الرابع :القرآن كتاب مبارا.
اخللْس :القرآن تبيان لكل شيء.
السلدس :القرآن فضل هللا املفر لعبادا.
السلبع :القرآن هدل ورمحة وبشرل للمسلمهل.
الالْا :القرآن بصائر للمنيمنهل.
التلسع :القرآن نور.
العلشر :القرآن حياة للمستريبهل له.
***

عظمة القرآن الكرمي

328
سهْد

القرآن العظيم هـو كتـاب هللا املبـهل ,والتنزيـل احلكـيم ,ال أيتيـه الباطـل مـن بـهل يديـه وال مـن هلفـه
تنزيــل مــن حكــيم محيــد ,فلقــد أحكمــت آدتــه مث فصــلت مــن لــدن حكــيم هبــري؛ ليخــرج هللا هبــا
النــا مــن الظلمــات إىل النــور ويهــديهم إىل ص ـرا مســتقيم ,وهــو احلــق القــاطع والنــور الســاطع
املس ــتقيم ,وامل ــنهج الق ــومي ال ــذي ف ــرمل هللا عل ــى العب ــاد أن ينيمن ـوا ب ــه ,ويهت ــدوا هبدي ــه ,وينتهر ـوا
ســبيله ,ويلزم ـوا طريقــه يف األق ـوال واألعمــال ,وســائر الش ـ ون واألح ـوال ,و ينــزل ليكــون ســفرا يف
التاريب أو العلوم أو األدب أو غريها من املعارف اإلنسانية ,وإنا نزل داية البشرية مجعاء ,ويُعـد
أد ورييقة اوية بهل يدي اجملتمع البشري.
وهبذا يفضل القرآن سواا من الكتب السماويةَّ ,
ويتقدم على غريا من الكتـب املنزلـة ,فلـه فضـائله
الة أبرزت عظمته ومكانته وقدرا ,وهذا ما سنتناوله يف هذا املطالب:

املطل األوا
القرآن كالِّ هللا املم َّاْا

كفى ابلقرآن العظيم فضال وشرفا أنـه كـالم العلـيم احلكـيم تبـارا وتعـاىل منـه بـدأ وإليـه يعـود ,قـال

َجره ي َّذأ يسذمع َكذالَِّ مَ
سبحانه{ :ويَ َن و َ
َ
َ
اَّلل} [التوبـة.]6 :
َ َ
َيد مْ َا ال مَم َش َرك َ
اسذتَ َجل َ ََ َذأ َ م َ َ َ َ َ َ
َ َ
املتلو
تفيد هذا ا ية الكر ة أن القرآن َّ
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املسموع املكتوب بهل دفة املصحب هو كالم هللا على احلقيقة ,وليس هو حكاية لكالم هللا.
وإضافته إىل هللا عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به ,وليست كإضافة البيت أو الناقلة؛ فإتا
إضافة معل إىل الذات.
ودلت هذا ا ية أيضا على أن القرآن منزل من عند هللا ,مبعل أن هللا تكلم به ,وقد تلقاا ج يـل
عليه السالم ,فنزل به ,وأداا إىل رسول هللا  كما تلقاا من الرب جل شأنه(.)1
ويف هذا ا يـة الكر ـة كـذلو «حرـة صـر ة ,ملـذهب أهـل السـنة واجلماعـة ,القـائلهل أبن القـرآن
ك ـ ــالم هللا غ ـ ــري خمل ـ ــو ؛ ألن ـ ــه تع ـ ــاىل ه ـ ــو امل ـ ــتكلم ب ـ ــه ,وأض ـ ــافه إىل نفس ـ ــه إض ـ ــافة الص ـ ــفة إىل
موصوفها»(.)5
ما ض القرآن ونه كالِّ ب العلملَ غ ُملوق ،كالِّ ْا لذْس كمالذه شذَء ،وصذفة ْذا
لذْس لذذه شذبْه وَل نذذد ،ولــوال أن هللا تعـاىل جعــل يف قلـوب عبــادا مـن القــوة مـن مكنهــا مـن محلــه
لتتدبرا وتعت به وتتذكر ما فيه من طاعته ,وعبادته ,وأداء حقوقه وفرائضه ,لعرـزت القلـوب عـن
َنْلَاَذل َهذ َلا الَ مق َذرآ َن َعلَذن
محله ,بل لتضعضعت منـه ,وأو ـا أن تطيقـه وهللا تعـاىل يقـول{ :لَ َذو و َ

لشذذعل ْتْ ذ مَدعل َْذذا َخ َشذذْ َة ََّ
َ
اَّلل} [احلشــر .]51 :فــأين قــوة القلــوب مــن قــوة
َ
َجبَ ذ ٍ لََّروَيَذتَذذهم َخ ْ َ َ ْ م َ
اجلبال؟ ولكن هللا رز عبادا من القوة على محله ما شاء أن يرزقهم فضال منه ورمحة(.)3
***

( )1انظر :شر العقيدة الواسطية ,مد هليل هرا ( .)122-123
( )5تفسري السعدي (.)556/5
( )3انظر :التذكار يف أفضل األذكار.)22 ( ,
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املطل الالر
القرآن شرف للعرب خلصة ولألْة علْة

لقــد كــان العــرب يعيشــون يف جاهليــة جهــالء ,حيــث عمهــم الفســاد مــن ن ـوا شــأ يف العقيــدة
والعبــادة واألحكــام والســلوا والــنظم االجتماعيــة ,فانتقــل هبــم القــرآن مــن أمــة بل ــت مــن التخلــب
واجلهــل والســوء أقصــاا إىل أمــة تســنمت ذروة اجملــد والكمــال فكانــت هــري أمــة أهرجــت للنــا
فاعتزوا وسادوا على مجيع األمم.
فللقــرآن العظــيم أك ـ الفضــل علــى العــرب هاصــة ,يف نيــل هــذا املنقبــة ,وبلــوغ هــذا املرتبــة ,فقــد
حفـ كياتــا ووجــودهم حــهل حفـ ل ــتهم ,ولذذوَل ضذ هللا تعذذلَل علذذن العذذرب ِبلقذذرآن لبذذلدوا
كمل ِبدً وْم كا ة.
ب ــل م ـ َّـد الق ــرآن العظ ــيم س ــلطان العربي ــة إىل حي ــث بل ــغ يف من ــاطق ال ــدنيا كآس ــيا وأفريقي ــا وأورواب
(األنــدلس) وغريهــا فأصــبحت الل ــة العربيــة ل ــة احلضــارة واملدنيــة ,وأصــبح كــل مســلم يشــعر أن
العربية ل ته إذ إن القرآن قد نزل هبا.
ذذللقرآن الكذذرمي يذْا هذذو وعظذذم وسذذْلة لتعري ذ الشذذعوب األعجمْذذة ،ولنشــر أفكــار املس ـلمهل
وريقافتهم بهل م ات املاليهل من النا غري العرب.
واملسلمون – والسيما العرب منهم – مدعوون يف الوقت احلاضر إلنقاذ العا بقرآتم العظيم من
تكالــب األح ـزاب املاديــة املتصــارعة الســتذالله وتــب هرياتــه ,كمــا أنقــذوا ابألمــس مــن ســيطرة
اإلم اطوردت الطبقية(.)1

( )1انظر :من أسرار عظمة القرآن ,د .سليمان بن حممد الص ري ( .)13-11
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وَذذد و دً ثذذالث آَيً تذذدا ص ذراية علذذن ون القذذرآن شذذرف و خذذر للعذذرب خلصذذة ولألْذذة
علْة ،وهَ علن الاحو التل::
ف تم َسأَلمو َن} [الزهرف.]22 :
 -1قول هللا تعاىلَ { :ويَنَّهم لَ َل َكر لَّ َ َولََق َوَْ َ َو َس َو َ
قال القرطيب رمحه هللا(« :)1يع القرآن شرف لو ولقومو من قري  ,إذ نزل بل تهم وعلـى رجـل

َ
ذلِب َْذ َذه َذ َكذ مذرمك َم} [األنبيــاء ]11 :أي :شــرفكم .فــالقرآن
مــنهم؛ نظــريا{ :لََقذ َد و َ
َنْلَاَذذل يَلَذ َذْ مك َم كتَذ ْ
نــزل بلســان قـري وإدهــم هاطــب؛ فاحتــاج أهــل الل ــات كلهــا إىل لســاتم ,كــل مــن آمــن بــذلو
فصاروا عياال عليهم؛ ألن أهل كل ل ة احتاجوا إىل أن أيهذوا مـن ل ـتهم حـأ يقفـوا علـى املعـل
الذي عل به من األمر والنهي ومجيع ما فيـه مـن األنبـاء ,فشـرفوا بـذلو علـى سـائر أهـل الل ـات,
ولذلو ي عربيا».
ونص ارية – كمل ذكر املفسرون – يتم ويد ْدلولَ:
 -1ون القرآن تلك للال  ولقوْه وسيسألون عنه يقوم القيامة ,فال حرة م بعد التذكري.
 -1ون القرآن ير ع ذكرَ وذكر َوْ  .وهذا ما حدث حقا.
فأما رفعه لـذكرا  فـإن م ـات املاليـهل مـن ألسـن املـنيمنهل تلهـج ابلصـالة والسـالم عليـه ,وتـذكرا
ذكر ا ب املشتا آانء الليل وأطراف النهار منذ أكثـر مـن ألـب وأربعمائـة عـام ,وم ـات املاليـهل
من القلوب ختفق ثبه منذ ذلو الزمن البعيد إىل أن يرث هللا األرمل ومن عليها.

( )1اجلامع ألحكام القرآن (.)93/16
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ووْذل عذه لذذلكر َوْذه فقـد جــاءهم هـذا القـرآن والنــا ال يعب ـون هبـم بــل يـزدروتم ويعـدوتم مــن
ســق املتــاع ,فرعــل ــم دورهــم األك ـ يف اتريــب هــذا البش ـرية ,فقــد واجه ـوا بــه الــدنيا فعــرفتهم
ودانت م طوال الزمن الذي استمسكوا به(.)1

َنْلَاَل يَلََْ مك َم كَتَ ْلِب َ َْه َذ َك مرمك َم} [األنبياء.]11 :
 -5قوله تعاىل{ :لََق َد و َ

فقولــه تعــاىل َْ { :ذ َذه َذ َك ذ مذرمك َم} ,أي شــرفكم ,وفخــركم ,وارتف ــاعكم ,فــإذا امتثلــتم م ــا فيــه م ــن

األوامر ,واجتنبتم ما فيه من النواهي ,ارتفع قدركم ,وعظم أمركم.
فــإن املــنيمنهل ابلرســول  , والــذين تــذكروا ابلقــرآن ,مــن الصــحابة فمــن بعــدهم ,حصــل ــم منــه
الرفعة والعلو الباهر ,والصيت العظيم ,والشرف على امللوا ,ما هو معلوم لكل أحد(.)5
ولقـد كــان ذكــر العــرب وجمــدهم ابلقــرآن حــهل محلـوا رســالته فشــرقوا بــه وغربـوا ,فلــم يكــن ــم ذكــر
قبله.
وَل ميل ذ العذذرب ْذذا زاد يقدْونذذه للبش ذرية سذذوى هذذلا ال ذْاد ,وال لكــون مــن مــنهج يقدمونــه
لإلنسانية سول هذا املنهج ,فالبشرية تعرفهم إال بكتاهبم وعقيدهتم وسلوكهم املستمد من ذلو
الكتـ ــاب وهـ ــذا العقيـ ــدة ,تعـ ــرفهم ألتـ ــم عـ ــرب فحسـ ــب .فـ ــذلو ال يسـ ــاوي شـ ــي ا يف اتريـ ــب
البشرية(.)3

( )1انظر :يف ل القرآن.)3191/6( ,
( )5انظر :تفسري السعدي.)569/3( ,
( )3انظر :املصدر السابق.)537/2( ,
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.]1 :

قــال الســعدي رمحــه هللا(« :)1أي :ذي القــدر العظــيم ,والشــرف ,املــذكر للعبــاد ,كــل مــا تــاجون
إليــه مــن العلــم ,أب ــاء هللا وأفعالــه ,ومــن العلــم ,أبحكــام هللا الشــرعية ,ومــن العلــم ,أبحكــام املعــاد
واجلزاء .فهو مذكر م ,يف أصول دينهم وفروعه.
وهنا ال تاج إىل ذكـر املقسـم عليـه ,فـإن حقيقـة األمـر ,أن املقسـم بـه وعليـه شـيء واحـد ,وهـو:
هذا القرآن ,املوصوف هبذا الوصب اجلليل .فإذا كان القرآن هبذا الوصب ,علـم أن ضـرورة العبـاد
إليه فو كل ضرورة.»...
بعد هذا كله فماذا عساان أن نقول يف فضل كتاب أنقذ هللا به أمة مـن جاهليـة جهـالء ,وضـاللة
عمياء ,دأهبم السلب والنهب ,ومعبودهم األواثن واحلرارة ,وديدتم تـوارث العـداوات واألحقـاد,
فرعلهم هللا به هري أمة أُهرجت للنا .
***

( )1تفسري السعدي.)579/2( ,
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املطل الاللث
القرآن يهدي للَ هَ وَوِّ

قال تعاىل{ :يَ َّن َهذ َلا الَ مق َرآ َن يَ َه َدي لَلَََّ َه ََ وََذ ََو مِّ} [اإلسراء.]9 :

«ذكر جل وعال يف هذا ا ية الكر ـة أن هـذا القـرآن العظـيم الـذي هـو أعظـم الكتـب السـماوية,
َ َ َ َ
َذو مِّ} أي
وأمجعها جلميع العلوم ,وآهرها عهدا برب العـاملهل جـل وعـال{ ,ي َهذدي للَّ َذَ ه َذَ وََذ َ

يهدي للطريقة الة هي أسد وأعدل وأصوب...,
وهله ارية العظْمة و هللا ج وعذال ْهذل ْذع ْذل يف القذرآن ْذا ا ذدى يَل خذ الطذرق
ووعد ل ووصو ل ,فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم ,لشمو ا
جلميع ما فيه من ا دل إىل هري الدنيا وا هرة»(.)1
والقـرآن «يهـدي للـة هـي أقـوم مـن هـدل كتــاب بـ إسـرائيل الـذي يف قولـهَ { :و َج َعلَاَذلهم مهذ ْدى

لَمبَ َّن يَ َس َرائَْ َ} [اإلسراء.]5 :

ففيه إ اء إىل ضمان سالمة أمة القرآن من احليدة عن الطريق األقوم»(.)5
فك ــل ح ــال ه ــي أق ــوم يف العقائ ــد واأله ــال واألعم ــال ,والسياس ــات ,والص ــناعات ,واألعم ــال
الدينية والدنيوية ,فإن القرآن العظيم يهدي إليها وأيمر هبا و ث عليها.

( )1أضواء البيان.)375/3( ,
( )5التحرير والتنوير.)33/12( ,
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أْل العقلئد :فإن عقائد القرآن هي العقائـد النافعـة الـة فيهـا إصـال القلـوب وغـذاتها وكما ـا؛
ألتا مت ،القلوب حمبة هلل وتعظيما له وإانبة إليه.
ووْل األخالق :فإنه يدعو إىل التحلي بكل هلق مجيل ,من الص واحللم والعفو ,وحسن اخللق,
وا داب ,ومجيع مكارم األهال  ,و ث عليها بكل طريق ,ويرشد إليها بكل وسيلة.
ووْل األعملا الدياْة :فإنه يهدي إىل أحسنها من القيام ثقو هللا وحقو العبـاد ,علـى أكمـل
احلاالت وأجلها ,وأسهلها وأوصلها إىل املقاصد.
ووْل السْلسلً الدياْة والدنْوية :فهو يرشد إىل سلوا الطر النافعة يف حتصيل املصا الكلية
ودفـع املفاســد ,وأيمــر ابلتشــاور علــى مــا تتضــح مصــلحته ,والعمــل مــا تقتضــيه املصــلحة يف كــل
وق ــت ,مب ــا يناس ــب ذل ــو الوق ــت واحل ــال ,ح ــأ يف سياس ــة العب ــد م ــع أوالدا وأهل ــه وأص ــحابه
ومعامليه.
فال كن أن توجد حالة يتفـق العقـالء أتـا أقـوم مـن غريهـا وأصـلح ,إال والقـرآن يرشـد إليهـا نصـا
أو اهرا أو دهوال حتت قاعدة من قواعدا الكلية(.)1
وْا هدي القرآن للَ هَ وَوِّ هدايته يَل ي املشكالً العلملْة ِبَوِّ الطرق ووعد ل(.)1
***

( )1انظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن ,لعبد الرمحن بن انصر السعدي ( .)127-126
( )5انظر :أضواء البيان.)215/3( ,
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املطل الرابع
القرآن كتلب ْبل َ

وصب هللا تعاىل كتابه العظيم أبنه مبارا يف أربعة مواضع ,وهي:

 -1قوله تعاىل{ :وهذ َلا كَتَلب وَنْلَاَلهم ْبل َ ْ َ َ
َ يَ َديَ َه} [األنعام.]95 :
ََ
ْ مد مق الَّلي بَذ َ َ
َ مَ َ َ

َ
َنْلَاَلهم مْبَل ََ َلتَّبَ معوهم َواتَّذ مقواَ لَ َعلَّ مك َم تمذ َر َمحمو َن} [األنعام.]122 :
 -5وقولهَ { :و َهذ َلا كتَلب و َ
 -3وقوله{ :وه َلا َذ َكر ْبل َ وَنْلَاَلهم وَ َأَنتمم لَهم ْ َ
اك مرو َن} [األنبياء.]21 :
ََ
ََ َ
َ م

َ
َ
آَيتَذ َذه َولََْذتَ ذ َل َّكر و َمولمذذوا َاألَلَبَذ َ
ذلب} [ :
 -2وقولــه{ :كتَذذلب و َ
َنْلَاَذذلهم يَلََْ ذ َ مْبَذذل ََ لمَْذ َّذدبَّذ مروا َ
َ
.]59
وال كة هي ريبوت اخلري ودوامه ,وكثرته وزددته ,وهذا شأن القرآن العظيم(.)1
وهذا ما أكدا العالمة ابن القيم رمحه هللا بقوله(« :)5وهو [القرآن] أحق أن يسمى مباركا من كل
شيء؛ لكثرة هريا ومنافعه ,ووجوا ال كة فيه» .وألنه اشـتمل علـى منـافع الـدارين ,وعلـوم األولـهل
وا هرين(.)3

( )1انظر :الت ا أنواعه وأحكامه ,د .انصر بن عبد الرمحن اجلديع ( .)26-22
( )5جالء األفهام.)178 ( ,
( )3انظر :رو املعا .)551/7( ,
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بــل «فيــه كــل هــدل مــن ضــاللة وشــفاء مــن كــل داء ,ونــور يستضــاء بــه يف الظلمــات .وفيــه كــل
حكــم تــاج إليــه املكلفــون ,وفيــه مــن األدلــة القطعيــة علــى كــل مطلــوب ,مــا كــان بــه أجــل كتــاب
طر العا  ,منذ أنشأا هللا»(.)1
فــالقرآن مبــارا يف أصــله ألنــه كــالم هللا ,ومبــارا يف حاملــه – ج يــل عليــه الســالم – ومبــارا يف
حملــه – قلــب رســول هللا  - ومبــارا يف حرمــه وحمتـواا ,فــإن هــو إال صــفحات قالئــل ابلنســبة
لضخامة الكتب الـة يكتبهـا البشـر ,لكنـه تـوي يف كـل آيـة منـه مـا ال حتتويـه عشـرات مـن هـذا
الكت ــب الض ــخام ,ومب ــارا يف تالوت ــه ,ومب ــارا يف علوم ــه ومعارف ــه ,ومب ــارا يف معاني ــه ودالالت ــه,
ومبارا يف آاثرا ,ومبارا يف أهدافه الواقعية(.)5
وهذا ما أكدا أيضا العالمـة ابـن عاشـور رمحـه هللا بقولـه(« :)3ووصـب القـرآن ابملبـارا يعـم نـواحي
اخلــري كلهــا ألن ال كــة زددة اخلــري؛ فــالقرآن كلــه هــري مــن جهــة بالغــة ألفا ــه وحســنها ,وســرعة
حفظــه ,وســهولة تالوتــه ,وهــو أيض ـا هــري ملــا اشــتمل عليــه مــن أفنــان الكــالم واحلكمــة والش ـريعة
واللطــائب البالغيــة ... ,وبــذلو اهتــدت بــه أمــم كثــرية يف مجيــع األزمــان ,وانتفــع بــه مــن آمنـوا بــه
وفريق ممن حرموا اإل ان.
فكان وصفه أبنه مبارا وافيا على وصب كتاب موسى عليه السالم أبنه فرقان وضياء».

( )1تفسري السعدي.)587/2( ,
( )5انظر :يف الل القرآن ( ,)1127/5لطائب قرانية ,د .صال عبد الفتا اخلالدي ( .)16-12
( )3التحرير والتنوير.)67-66/17( ,
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ويْامل نوازن بَ القرآن والتو اة يف اَجم ْنده وصغر ْاهل ،ولكذا يذا أتْلاذل الركذة الذَ يف
القذذرآن سذذاجدهل برك ذةْ َل تاتهذذَ؛ فكــل يــوم يعطــي القــرآن املبــارا عطــاء جديــدا ,وال تنقضــي
عرائبه ,ويقرأا النا فيفهم هذا منه معـل ,وآهـر يفهـم معـل جديـدا .وهـذا دلي مـل علـى أن قائلـه
تعــاىل حكــيم ,وضــع يف الشــيء القليــل الفائــدة الكثــرية .فهــذا هــو معــل قولــه تعــاىل{ :كَتَذذلب

َنْلَاَلهم يَلََْ َ مْبَل ََ} [  .]59 :وكل كتـاب سـبق هـذا الكتـاب املبـارا لـه زمـن حمـدود ,وأمـة
وَ
حمدودة ,أما القرآن فهو يواجه – منذ أن أنزله هللا تعاىل إىل قيام الساعة – قضاد مترددة يضـع
ا حلوال مناسبة.
وَد جذلء القذرآن املبذل َ ْتوا ْقذل ْذع طمذو البشذرية ،ويضذل ْأل وا تقلئهذل يف العقذوا ,لـذلو
كان له السبق دائما يف مواجهـة هـذا األمـور الـة تاجهـا البشـر يف كـل مكـان وزمـان وال يكـون
ذلو إال إذا كان مباركا(.)1
فنرجو هللا تعـاىل القريـب اجمليـب أن ت مـران بركـات هـذا الكتـاب العظـيم املبـارا يف الـدنيا وا هـرة,
إنه يع عليم.
***

املطل اخللْس
القرآن تبْلن لك شَء

َ
لب تََبذَْ ْلَ لَم مك َم َش ََ ٍء} [النحل.]89 :
قال هللا تعاىلَ { :ونَذ َّْلَاَل َعلََْ َ الَكتَ َ
«قال ابن مسعود  : وقد بهل لنا يف هذا القرآن كل علم ,وكل

( )1انظر :تفسري الشعراوي.)2119 – 2118/7( :
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شيء .وقال جماهد رمحه هللا :كل حالل وحرام.
وَوا ابا ْسعود وعم ووش ؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم انفع من ه ما سبق ,وعلم ما
ســيأ  ,وحكــم كــل حــالل وح ـرام ,ومــا النــا إليــه حمتــاجون يف أمــر دنيــاهم وديــنهم ,ومعاشــهم
ومعادهم»(.)1
للقرآن يوى كا ْا ْذا علذوِّ الذدنْل – مصـداقا لقـول ابـن مسـعود  - تصـر ا ,أو تلميحـا,
أو إش ــارة ,أو إ ــاءا .وال يـ ـزال البح ــث العلم ــي يف عل ــوم اإلنس ــان ,واحليـ ـوان ,والنب ــات والثم ــار,
واألرمل ,والبحار ,والفضاء ,واألفالا ,والظـواهر الكونيـة واألرضـية يتوصـل إىل معلومـات حديثـة
مهم ــة ,ذكره ــا الق ــرآن العظ ــيم قب ــل ق ــرون طويل ــة ,مم ــا جع ــل كث ــريا م ــن الب ــاحثهل الكف ــار ينيمن ــون
ويهتدون .فكل ما تاج إليه البشر إلصال حا م ومعادهم موجود يف القرآن(.)
بهل ذلو ابن عاشور رمحه هللا بقوله(« :)5و {لَم مك َم َش َذَ ٍء} يفيـد العمـوم؛ إال أنـه عمـوم عـريف

يف دائرة ما ملثله جتيء األددن والشرائع :مـن إصـال النفـو  ,وإكمـال األهـال  ,وتقـومي اجملتمـع
املـد  ,وتبـهل احلقـو  ,ومـا تتوقـب عليـه الــدعوة مـن االسـتدالل علـى الوحدانيـة ,وصـد الرســول
 , ومــا أي يف هــالل ذل ــو مــن احلقــائق العلمي ــة والــدقائق الكونيــة ,ووص ــب أح ـوال األم ــم,
وأسباب فالحها وهسارها ,واملوعظة آباثرها بشواهد

( )1تفسري ابن كثري.)611/2( ,
( ) وال يع ـ ذلــو االكتفــاء ابلقــرآن عــن الســنة النبويــة؛ ألن مــن اتبــع القــرآن ,وعمــل مبــا فيــه البــد أن أيهــذ الســنة,

آرا مك ذ مذم
ويعمــل مبــا فيهــا؛ ذلــو أن القــرآن أحــال علــى الســنة يف كثــري مــن املواضــع ,كمــا يف قولــه تعــاىلَ { :وَْذذل َ

وا َ مخ ملوهم َوَْل نَذ َهل مك َم َعاَهم َلنتَذ مهوا} [احلشر.]7 :
الر مس م
َّ
( )5التحرير والتنوير.)512-513/13( ,
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التاريب ,وما يتخلل ذلو من قوانينهم وحضاراهتم وصنائعهم.
ويف هالل ذلو كله أسرار ونكت من أصول العلوم واملعارف صاحلة ألن تكون بياان لكـل شـيء
على وجه العموم احلقيقي إن سلو يف بياتا طريق التفصيل واستنري فيها مبا شر الرسول  وما
قفاا به أصحابه وعلماء أمته ,مث ما يعود إىل اللغيب واللهيب من وصب ما أعد للطـائعهل ومـا
أعد للمعرضهل ,ووصب عا ال يب واحلياة ا هرة.
ففي كل ذلو بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر هبذا ال رمل اجلليل ,فينيول ذلو العموم العريف
بصر ه إىل عموم حقيق بضمنه ولوازمه .وهذا من أبدع اإلعراز»(.)
***

املطل السلدس
القرآن ض هللا املفر لعبلده

ض َ مَ
اَّلل َوبََر َمحَتَ َه َبَ َللَ َ َذ َلَْذ َف َر ميذواَ مه َذو َخ َْذذر َمممَّذل َََي َم معذو َن} [يـونس:
قال هللا تعاىلَ{ :م َ بََف َ
.]28
قال أبو سعيد اخلدري « : فضل هللا» :القرآن «ورمحته» أن جعلكم من أهله.

( ) لالسـتزادة يف هــذا املوضــوع راجــع :أضـواء البيــان ,)312-316/3( ,فقـد ذكــر مبحثــا طــويال منقــوال مــن اإلكليــل
يف اســتنبا التنزيــل للســيوطي ,يتضــمن أن يف القــرآن كــل شــيء تــاج إليــه اخللــق ,مث ذكــر نــاذج أهــرل يف هــذا
الشأن.
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وقال قتادة رمحه هللا« :فضل هللا» القرآن« .ورمحته» :اإلسالم.
فقد ندب هللا تعـاىل للفـر هبـذا القـرآن الـذي جـاءهم اب ـدل وديـن احلـق ,وهـو أعظـم نعمـة ومنـة

تفضل هللا هبا على عبادا { مه َو َخ َْذر َمممَّل َََي َم معو َن} من متاع الدنيا ومـا فيهـا مـن الزهـرة الفانيـة

الذاهبة.
وقد فقـه الصـحابة رضـي هللا عـنهم ,هـرج عمـر ومـوىل لـه فرعـل عمـر يعـد اإلبـل ,فـإذا هـي أكثـر
مــن ذلــو ,فرعــل عمــر يقــول :احلمــد هلل تعــاىل ,ويقــول مــوالا :هــذا وهللا مــن فضــل هللا ورمحتــه.
ضذ َ مَ
فقــال عمــر :كــذبت .لــيس هــذا هــو الــذي يقــول هللا تعــاىلَ{ :مذ َ بََف َ
اَّلل َوبََر َمحَتَذ َذه َبَذ َللَ َ
َذ َلَْذ َف َر ميواَ مه َو َخ َْذر َمممَّل َََي َم معو َن} وهذا مما نمعون»(.)1

ذاا هــو فقــه الصــحابة رضــي هللا عــنهم يف النظــر إىل األشــياء وحتديــد قيمتهــا ,لقــد أانر القــرآن
العظيم حياهتم وجعلهم ينيريرون ما يبقى على ما يفل ,فاهتاروا ما رضيه هللا م.
كانوا يعدون الفضل األول والرمحة األوىل ,هي ما جـاءهم مـن هللا مـن موعظـة وهـدل .فأمـا املـال
والثراء الذي أيتيهم من هللا تعاىل فهو اتبع لذلو.
فـاألرزا الدنيويــة ,والقـيم املاديــة ,ليسـت هــي الــة حتـدد مكــان النـا يف احليــاة الـدنيا فضــال عــن
مكاتم يف احلياة األهرل ,فهذا األرزا الدنيوية كن أن تصبح من أسباب شقوة البشـرية – ال
يف ا هرة املنيجلـة فحسـب ,ولكـن يف هـذا احليـاة الواقعـة – كمـا نشـاهدا اليـوم يف حضـارة املـادة
الكاحلة
فبهذا الفضل الذي آاتا هللا عبادا ,وهبذا الرمحة الة أفاضها عليهم,

( )1تفسري ابن كثري.)589/2( ,
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فبذلو وحدا فليفرحوا فهذا هو الذي يستحق الفر (.)1
« وإن ــا أم ــر هللا تع ــاىل ابلف ــر بفض ــله ورمحت ــه؛ ألن ذل ــو مم ــا يوج ــب انبس ــا ال ــنفس ونش ــاطها,
وشــكرها هلل تعــاىل وقوهتــا ,وشــدة الرغبــة يف العلــم واإل ــان ,الــداعي لــالزددد منهمــا ,وهــذا فــر
حممود.
خبالف الفر بشهوات الدنيا ولذاهتا ,أو الفر ابلباطل ,فإن هذا مذموم.
َ
كما قال تعاىل عن قوم قارون اََ { :ل تَذ َف َر َ يَ َّن َّ
َ} [القصص.]76 :
اَّللَ ََل مَي الَ َف َري َ

وكما قال تعاىل ,يف الذين فرحوا مبا عنـدهم مـن الباطـل ,املنـاقض ملـا جـاءت بـه الرسـلَ { :ذلَ َّمذل

جلءتَذ مهم سلم مهم َِبلَبذَْاَ َ
لً َ َر ميوا َِبَل َعا َد مهم َمْ َا ال ََعل ََم} [غافر.)5(»]83 :
َم
َ َ مم
***

املطل السلبع
القرآن هدى و محة وبشرى للمسلمَ

قال تعاىل عن القرآن أنه{ :وه ْدى و َمحةْ وب َشرى لَل َ
َ} [النحل.]89 :
َم َسل َم َ
َ م َ َ َ َم َ م

«وهص ابلذكر ا دل والرمحة والبشرل ألمهيتها:

( )1انظر :يف الل القرآن.)1811 – 1799/3( ,
( )5تفسري السعدي.)357/5( ,
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ل دى :ما يرجع من التبيان إىل تقومي العقائد واألفهام واإلنقاذ من الضالل.
والرمحة :ما يرجع منه إىل سعادة احلياتهل الدنيا واألهرل.
والبمشرى :ما فيه من الوعد ابحلسنيهل الدنيوية واألهروية.
وكــل ذلــو للمســلمهل دون غــريهم؛ ألن غــريهم ملــا أعرض ـوا عنــه حرم ـوا أنفســهم االنتفــاع خبواصــه
كلها»(.)1
وهــذا مــا أكــدا العالمــة الشــنقيطي رمحــه هللا بقولــه(« :)5ويفهذذم ْذذا دلْ ذ خطذذلب هذذله اريذذة
الكرمية – وي ْفهوِّ ُمللفتهل :ون غ املسلمَ لْسوا كلل .
َ َ
آْامذوا
يا َ
وهذا املفهوم من هذا ا ية صر به جل وعال يف مواضع أهر ,كقولـهَ{ :م َ مه َذو للَّذل َ

َّ َ
َ
يا ََل يمذ َيَْامو َن َيف آذَاهنََ َم َوَذَر َو مه َو َعلََْ َه َم َع ْمن} [فصلت.]22 :
مه ْدى َوش َفلء َوالل َ

وقوله{ :ونمذاَذ مَذْ ما َْذا الَ مقذر َ
آن َْذل مه َذو َشذ َفلء َوَ َمحَذة لَمل مَم َذيَْاَ ََ َوَلَ يَ َْيذ مد الظَّذللَ َم ََ يََلَّ َخ َسذل ْا}
َ َ
َ

[اإلسراء ...]85 :إخل».
«فللــه احلمــد والشــكر والثنــاء ,علــى أن جعــل كتابــه هــدل وشــفاء ورمحــة ونــورا ,وتبصــرة وتــذكرة,
وع ة وبركة ,وهدل وبشرل للمسلمهل.
فإذا علم هذا ,علم افتقار كل مكلب ملعرفة معانيه واالهتداء هبا.

( )1التحرير والتنوير.)512/13( ,
( )5أضواء البيان.)312/3( ,
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وكان حقيقا ابلعبد أن يبذل جهدا ,ويستفرغ وسـعه يف تعلمـه وتفهمـه أبقـرب الطـر املوصـلة إىل
ذلو»(.)1
***

املطل الالْا
القرآن بْلئر للميْاَ

ْذذآئَمر َْذذا َّبَم مكذ َذم َو مهذ ْدى َوَ َمحَذذة لَمَقذ َذوٍِّ يمذ َيَْامذذو َن} [األعـراف:
قــال تعــاىل عــن القــرآنَ { :ه ذ َلا بَ َ
.]513
البْلئر :مجع بصرية وهي الة يظهر هبا احلـق ,واريذة ْهذل تاويذه بشذأن القذرآن ،وونذه خذ ْذا
ارَيً الَ يسألوهنل(.)1
ألنــه نمــع بــهل الداللــة علــى صــد الرســول بواســطة داللــة اإلعرــاز وصــدورا عــن األمــي ,وبــهل
ا داية والتعليم واإلرشاد ,والبقاء على مر العصور.
وإنا مجع «البْذلئر»؛ ألن القـرآن أنـواع مـن ا ـدل علـى حسـب النـواحي الـة يهـدي إليهـا ,مـن
تنوير العقل يف إصال االعتقاد ,وتسديد الفهـم يف الـدين ,ووضـع القـوانهل للمعـامالت واملعاشـرة
بهل النا  ,والداللة على طر

( )1تفسري السعدي.)15/1( ,
( )5كــان أهــل مكــة يســألون النــيب  ا دت تعنتــا ,فــإذا ثهــرت اهتمــوا وقــالوا :لــوال اجتبيتهــا؟ أي :هــال أح ـدريتها
ََ ٍ
اجتَذبَذ َْذتَذ َهذل َمذ َ يََّمنَذل وَتَّبَ مذع َْذل
وأنشأهتا من عندا؟ وهو الذي ذكرا هللا تعاىل بقولهَ { :ويَ َذا َملَ َأتَْأم َِبيَة ََذللمواَ لَ َذوَلَ َ

يَوين يَ ََّ َ
ْآئَمر َْا َّبَم مك َم َو مه ْدى َوَ َمحَة لمَ َق َوٍِّ يذم َيَْامو َن} [األعراف]513 :
ْ :ا ََّميب َهذ َلا بَ َ
َ
«انظر :تفسري الب وي.»)552/5( ,
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النرا والنراة يف الدنيا ,والتحذير من مهاوي اخلسران.
وو ذذرد ا ذذدى والرمحذذة :ألتمــا جنســان عامــان يشــمالن أنـواع البصــائر ,فا ــدل يقــارن البصــائر,
والرمحــة غايــة للبصــائر ،وامل ذراد ِبلرمحذذة :مــا يشــمل رمحــة الــدنيا – وهــي اســتقامة أحـوال اجلماعــة

وانتظام املدنية – ورمحة ا هرة – وهي الفوز ابلنعيم الدائم – كقوله تعاىلْ{ :ا َع َمذ ص َ
ذلَْل
ََ َ َ
َ
َ
س ذ َا َْذذل َكذذلنمواَ
َجذ َذرمهم َِب َ
َّه َم و َ
مْذذا ذَ َك ذ ٍر و ََو ومناَذذن َو مهذ َذو مْذ َذيْا َذلَام َحََْْذاَّذذهم َيَْذذلةْ طََْمبَ ذةْ َولَاَ َج ذ َْيَذاذ م
َي َ

يَذ َع َملمو َن} [النحل.]97 :

ويف ارية تعريض َّ
وهال لالنتفلع ِبلقرآن(.)1
ِبن غ امليْاَ لْسوا ْ
وهالَ رق بَ البْر والبْلئر:
فالبصــر مــن األمــور احلســية وهــو مهمــة العــهل ,لكــن هنــاا أمــورا معنويــة ال تكشــفها إال البصــرية,
ومجعها بصائر ,ويسمى صاحب هذا الرتية املعنوية :صاحب بصـرية؛ ألتـا تضـيء القلـب ابلنـور
حــأ يستكشــب تلــو األمــور املعنويــة ,وال تلــو القلــب البصــرية حــأ يكــون مشــحوان ابليقــهل
اإل ا .
والقــرآن العظــيم بصــائر؛ ألنــه يعطــي و ــنح مــن يــنيمن بــه ويتأملــه بصــائر ليرــد األمــور املعنويــة وقــد
صارت مبصرة ,وكأنه قادر على رتيتها ومشاهدهتا وكأتا عهل اليقهل.
لخلالصة :إن القرآن محة لكل النا  ,وهدى ملن يسأل عـن الـدليل ,وبْذلئر ملـن تـيقن أصـول
اإل ان(.)5
***

( )1انظر :التحرير والتنوير.)211-219/8( ,
( )5انظر :تفسري الشعراوي.)2221/8( ,
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املطل التلسع
القرآن نو

َ
َنْلَاَذذل يَلَذ َذْ مك َم نمذوْا ْبَْاْ ذل}
ذلس ََذ َد َجذذلء مكم بمذ َرَهذذلن مْذذا َّبَم مكذ َذم َوو َ
قــال هللا تعــاىلََ { :ي وَيذ َهذذل الاَّذ م

[النساء.]172 :

وقــال تعــاىل{ :كَتَذذلب وَنْلَاَذذلهم يَلََْ ذ َ لَتم َخ ذرٍَ الاَّذذلس َْذذا الظلممذ َ
ذلً يَ ََل الاذذوَ إبََ َذ َن َمََذ َذم يَ ََل
َ
َ َ َ
َ

َ َ
اط الَع َْي َْ ا ََ َم َ
ْد} [إبراهيم.]1 :
ص َر َ
َ

مسذذَ القذذرآن نذذوْا؛ ألنــه يضــيء احلــق و يــل لمــات اجلهــل والشــو والشــرا والكفــر واألهــال
السي ة وأنواع املعاصي إىل نور العلم واإل ان واألهال احلسنة.
قــال ابــن عاشــور رمحــه هللا(« :)1و(الظلمــات والنــور) اســتعارة للكفــر واإل ــان؛ ألن الكفــر نعــل
صاحبه يف حرية فهـو كالظلمـة يف ذلـو ,واإل ـان يرشـد إىل احلـق فهـو كـالنور يف إيضـا السـبيل.
وقد يستخلص السامع من ذلو متثيـل حـال املـن مس يف الكفـر ابملتحـري يف لمـة ,وحـال انتقالـه
إىل اإل ان ثال اخلارج من لمة إىل مكان نري».
إذا فال اية الة أُنزل من أجلها القرآن العظيم ,هي إهراج هذا البشرية من لمات الوهم واخلرافـة
والتقاليــد اجلاهليــة و لمــات احلــرية إىل نــور التوحيــد واحلــق والثبــات ,وال تســل عمــا يكــون يف دنيــا
النا من فساد ودمار إذا حكمتهم أهواتهم وضلوا السبيل.
ومن أجل إنقاذ النا وهدايتهم قد جاءهم من هللا نور وكتاب مبهل؛

( )1التحرير والتنوير.)516/15( ,
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ملصـلحتهم يف الــدنيا وا هـرة وهللا غـ عــن العـاملهل ,قــال هللا تعـاىلََ{ :ذ َد جذذلء مكم َْذا مَ
اَّلل نمذذو
َ
مَ
السذالََِّ ومَيَذ َرج مهم َْذ َا الظلمم َ
ذلً يَ ََل الاذوَ
اَّللم َْ َا اتَّذبَ َع َ َ
َوكَتَلب ْبََ * يَذ َه َدي بَ َه م
ض َوانَهم مسبم َ َّ َ م م
َ
صر ٍ
ََ ََ َ َ َ
اط ْ َستَ َق ٍْم} [املائدة.]16-12 :
إب َذنه َويَذ َهدي َه َم ي ََل َ

ونور القرآن العظيم جاء من أمر حسي؛ ألن النور نع اإلنسـان مـن أن يتعثـر يف مشـيه أو طـع
الطريق أو أن يصطدم ابألشياء فينيذيها وتنيذيه.
فالنور املوجود يف القرآن هو حقائق القيم(.)1
***

املطل العلشر
القرآن يْلة للمستجْبَ له

قــال هللا تعــاىلَ{ :ي وَيذهذذل الَّذ َذليا آْا ذذواَ اس ذذت َجْبواَ َمَ
لر مس ذ َ
ذوا يَذَا َد َعذذل مكم لَ َمذذل مَيَْذذْ مك َم}
َّلل َولَ َّ
َ َ
َ َم َ َ م

[األنفال.]52 :
فاحلياة النافعة حتصل ابالسترابة هلل ولرسوله ,فمن حتصل له هذا االسترابة فـال حيـاة لـه وإن
كانت له حياة هبيمية ,مشلكة بينه وبهل أرذل احليواانت.

ق ــال قت ــادة رمح ــه هللا يف قول ــه{ :لَ َم ذذل مَيَْ ذذْ مك َم} ه ــو ه ــذا الق ــرآن ,في ــه احلي ــاة والثق ــة والنر ــاة

والعصمة يف الدنيا وا هرة.

( )1انظر :تفسري الشعراوي.)5876/2( ,
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فاحلياة احلقيقية الطيبة إذا هي حيـاة مـن اسـتراب هلل والرسـول ـاهرا وابطنـا .هـنيالء هـم األحيـاء

َيَْذ َْذاَذذلهم َو َج َعلَاَذذل لَذذهم
وإن مــاتوا ,وغــريهم أمـوات وإن كــانوا أحيــاء األبــدان{ .و ََو َْذذا َكذذل َن َْ َْذتْذل َأ َ

َ
َ
نموْا ميََ َشَ بَ َه َيف الا َ
ٍَ َمْ َاذ َهل} [األنعام.]155 :
س َِبَل ٍ
َّلس َك َما َّْاَذلمهم يف الظلم َملً لََْ َ

فأكمــل الن ــا حي ــاة أكملهــم اس ــترابة ــذا الق ــرآن ,ففيــه احلي ــاة الكامل ــة ,ومــن فات ــه ج ــزء م ــن
االسترابة للقرآن فقد فاته جزء من احلياة احلقيقية الكاملة(.)1
فهذا بعض فضائل القرآن عند ِّ
منزله سـبحانه وتعـاىل ,أمـا فضـائله الـة جـاءت علـى لسـان مبل ـه
 فكثرية جدا ,وسيكون احلديث عن بعضها اناز يف املبحث الثا بعون هللا تعاىل.
***

( )1انظر :الفوائد.)88 ( ,
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املبحث الالر
األيلديث الدالة علن عظمة ضلئ القرآن

املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه أربعة مطالب
األوا :فضل القرآن على سائر الكالم.
الالر :املتمسو ابلقرآن لن يضل ولن يهلو أبدا.
الاللث :القرآن حبل هللا املمدود من السماء إىل األرمل.
الرابع :شفاعة القرآن ألصحابه يوم القيامة.
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جــاءت أحاديــث كثــرية عــن املصــطفى  تتحـ َّـدث عــن فضــائل القــرآن الكــرمي ,وســيكون الكــالم
عن بعض األحاديـث النبويـة املباركـة الـة بَـيَّنـت فضـائل القـرآن العظـيم بصـورة إمجاليـة ,وهـي علـى
النحو التال:

املطل األوا
ض القرآن علن سلئر الكالِّ

إن فضــل القــرآن العظــيم علــى ســائر مــا أنــزل هللا تعــاىل مــن الكتــب الســابقة ومــا أوحــى إىل أنبيائــه
أمجعهل منذ آدم عليه السالم إىل هال النبيهل  هو فضل ال يقدر وال يقا .
جند ذلو يف قوله َّ « 
ين ض كالِّ هللا علن سلئر الكالِّ كفض هللا علن خلقه»(.)1
« وذلــو ألن القــرآن كــالم هللا غــري خملــو  ,منــه بــدأ وإليــه يعــود ,وهــو صــفة مــن صــفاته تعــاىل,
وصفاته تعاىل كما يليق بكماله وعظمته ال تشبه صفات البشر ,فلذلو كان التقرب إليه بكالمه
الذي هو صفة الزمة له من أعظم القرابت وهللا أعلم»(.)5
وما دام القرآن كـالم هللا تعـاىل فهـو أفضـل مـن كـل شـيء ,وأعظـم مـن كـل شـيء ,وأحـب إىل هللا
تعـاىل مـن كــل شـيء ,فـإن املشــت ل بـه – تـالوة وتــدبرا وعمـال – يف دائـرة الرضــى والقـرب مــن هللا
تعاىل.

( )1أهرجه ابن كثري يف« :فضائل القرآن».)515( ,
وحسنه حمققه( :أبو إسحا احلوي ) بعدد من الشواهد.
َّ
( )5فضائل القرآن ومحلته يف السنة املطهرة ,مد موسى نصر ( .)95
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فال أحد يقدر على إحصاء األفضال العظمى ,واملنن الك ل الة امنت هللا هبا على هلقه ,انزال
هذا الكتاب الذي امتاز على سائر ما أنزل هللا عز وجل من الكالم أو ما أوحى به.
فما ابلو إذا قيس بسائر الكالم من كالم املخلوقهل مما ليس بوحي؟ (.)1
***

املطل الالر
املتمس ِبلقرآن لا يض ولا يهل وب ْدا

عن جبري بن مطعم عن أبيه رضي هللا عنهما عـن النـيب  قـال« :أبشـروا ,فـإن هـذا القـرآن طرفـه
بيد هللا ,وطرفه أبيديكم ,فتمسكوا به ,فإنكم لن هتلكوا ,ولن تضلوا بعدا أبدا»(.)5
فه ــذا بُش ــرل عظيم ــة م ــن البش ــري الن ــذير  مل ــن متس ــو ابلق ــرآن العظ ــيم ت ــالوة وت ــدبرا وعم ــال
واستشفاء وحتاكمـا إليـه ,يبشـر فيهـا  ابلنرـاة يف ا هـرة ,وعـدم ا ـالا مـع مـن هلـو ,بسـبب
كفرا األك للكه اإل ان ابلقرآن ,أو كفرا األص ر للكه العمل ابلقرآن مع إ انه به.
ويببشــر فيهــا كــذلو ابالســتقامة والثبــات علــى ديــن هللا يف الــدنيا ,وعــدم الضــالل مــع مــن ضـ َّـل,
بسبب عدم اإل ان ابلقرآن ,أو ترا العمل به.

( )1انظر :أنوار القرآن.)25-21 ( ,
( )5رواا اب ــن حب ــان يف ص ــحيحه .)155 ( )359/1( ,والط ـ ا يف الكب ــري )1239 ( ,)156/5( ,ع ــن جب ــري,
و( )291 ( ,)188/55عن أيب شريح اخلزاعي .وصححه األلبا يف صحيح اجلامع.)32 ( ,)69/1( :
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فاملتمسكون ابلقـرآن العظـيم موصـولون ابهلل تعـاىل؛ ألن طـرف القـرآن بيـد هللا تعـاىل وطرفـه ا هـر
أبيــديهم ,وبقــدر متســكهم ابلقــرآن العظــيم تكــون جنــاهتم وعــدم هالكهــم يف ا هــرة ,واســتقامتهم
وعدم ضال م يف الدنيا ,والعكس ابلعكس.
فاملقصــود األعظــم مــن التَّمســو ابلقــرآن هــو العمــل بــه ,واتِّبــاع كـ ِّـل مــا أمــر بــه واالنتهــاء عمــا تــى
عنه ,وإحالل حالله ,وحترمي حرامه.
ومن هنا العمل ابلقرآن العظيم هو األصل وا دف وهو ال اية من تنزيله.
***

املطل الاللث
القرآن يب هللا املمدود ْا السملء يَل األ ض

 -1عن زيد بن األرقم  أن النيب  قال« :أال وإ اترا فيكم ريقليهل :أحدمها كتاب هللا عز
وجل ,هو حبل هللا ,من اتبعه كان على ا دل ,ومن تركه كان على ضاللة»(.)1
* وسب تسمْة الكتلب والساة ثقلَ:
* لعظمهما ,وك شأتما.
()5
* وقيل :لثقل العمل هبما .

( )1رواا مســلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب فض ــائل الص ــحابة ,ابب مــن فض ــائل عل ــي ب ــن أيب طال ــب ,)1872/2( , 
( .)5218
( )5انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)172/12( ,
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 -5وقـال أيضـا « :أمــا بعـد ,أال د أيهــا النـا  ,إنـا أان بشــر يوشـو أن أيتيـ رسـول ريب عــز
وجــل ,فأجيــب ,وإ اترا فــيكم ريقلــهل ,أو مــا كتــاب هللا عــز وجــل فيــه ا ــدل والنــور ,فخــذوا
فحث على كتاب هللا ,ورغَّب فيه.
بكتاب هللا تعاىل ,واستمسكوا به»(َّ .)1
 -3وقال أيضا « :كتاب هللا هو حبل هللا املمدود من السماء إىل األرمل»(.)5
وْعىن «يب هللا املمدود»:
* قيل :عهدا.
* وقيل :السبب املوصل إىل رضاا ,ورمحته.
* وقيل :هو نورا الذي يهدي به(.)3
فــالقرآن العظــيم إذا هــو حبــل معن ـوي متــهل ممــدود مــن الســماء إىل األرمل ,وهــو أوريــق عــرل مــن
احلبل املـادي واحلسـي؛ ألنـه نـور هللا تعـاىل ,يوصـل عبـادا املتمسـكهل بـه إىل رضـاا ورمحتـه .نسـأل
هللا تعاىل أن نكون منهم.
***

( )1رواا أمحد يف املسند ( ,)19562 ( ,)11/35وقال حمققو املسند« :إسـنادا صـحيح علـى شـر مسـلم» ,وابـن
أيب شــيبة يف مصــنفة ( .)512/3والــدارمي ( .)3316وعبــد بــن محيــد عــن زيــد بــن أرقــم .وصــححه األلبــا يف
صحيح اجلامع.)1321 ( ,)586/1( :
( )5رواا أمح ــد يف املسـ ــند ( .)12/3وابـ ــن أيب شـ ــيبة يف مصـ ــنفه ( ,)2 ( ,)176/7وص ــححه األلب ــا يف ص ــحيح
اجلامع .)2273 ( ,)586/5( :والسلسلة الصحيحة.)5152( :
( )3انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)176/12( ,
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املطل الرابع
شفلعة القرآن ألصحلبه يوِّ القْلْة

هذا القرآن العظيم الذي صحبه املسلم يف الدنيا تـالوة وتـدبرا وثريـرا وعمـال فقـام بـه الليـال وأنفـق
فيــه زهــرة عمــرا وجعلــه ش ـ له الشــاغل ومهــه الــدائب ,واختــذ منــه الصــاحب واملــأنس وامللرــأ ,ال
يتخلى عمن صحبه يف الدنيا فيشفع له عند ربه تعاىل.
 -1القرآن والْْلِّ يشفعلن :عن عبد هللا بن عمـرو :أن رسـول هللا  قـال« :الصـيام والقـرآن
يشفعان للعبد يوم القيامة ,يقوم الصيام :أي رب ,منعته الطعام والشهوات ابلنهار ,فشفع فيه,
ويقول القرآن رب منعته النوم ابلليل فشفع فيه ,فيشفعان»(.)1
ذفْعل :عــن أيب أمامــة البــاهلي  , قــال عــت رســول هللا 
 -1بذ القذذرآن يذذاهض ويذذده شذ ْ
يقول« :اقرتوا القرآن ,فإنه أي يوم القيامة شفيعا ألصحابه»(.)5
فاهلل تبارا وتعاىل بفضله وكرمه أيذن للقرآن أن يشـفع يـوم القيامـة ألصـحابه الـذين كـانوا يُكثـرون
من تالوته وتعلمه والعمل به يف الدنيا ,كما أيذن للصيام ابلشفاعة للصائمهل الصادقهل.

( )1رواا أمحــد يف املســند ( .)172/5والطـ ا يف الكبــري ( 181/3جممــع) .واحلــاكم يف مســتدركه ( )222/1وقــال:
«صــحيح علــى شــر مســلم» ووافقــه الــذهيب .والبيهقــي يف الشــعب ( .)1992/5وصــححه األلبــا يف صــحيح
اجلامع .)3885 ( ,)751/5( :واملشكاة .)1963( :وصحيح اللغيب.)973( :
( )5رواا مســلم يف صــحيحه ,كتــاب ص ــالة املســافرين وقصــرها ,ابب فضــل ق ـراءة القــرآن وســورة البق ــرة,)223/1( ,
( .)813
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 -1وبعلد َّ
ـفع( )1وماح مـل ُمص َّـد (,)5
ـافع مش م
الشفلعة :وعن جابر  عن النيب « :القرآن ش م
من جعله أمامه قادا إىل اجلنة ,ومن جعله هلفه ساقه إىل النار»(.)3
فــاملراد بقولــه ْ« :ذذا جعلذذه وْلْذذه» أي ابلعمــل بــه «َذذلده يَل اِاذذة»« ,وْذذا جعلذذه خلفذذه»
بلا العمل به «ساقه إىل النار» والعياذ ابهلل(.)2
ويف هذا املعل يقول اإلمام الشاطيب( )2رمحه هللا(:)6

( )1تكــرر ذكــر الشــفاعة يف احلــديث ,وهــي السـنيال يف الترــاوز عــن الــذنوب ,يقــال :شــفع يشــفع شــفاعة فهــو شــافع
وشفيع ,واملمش مَفع :الذي يقبل الشفاعة ,واملم َّ
شفع :الذي تقبل شفاعته.
()5

()3

()2
()2

«انظر :النهاية يف غريب احلديث ,مادة« :شفع».»)282/5( ,
«ماحــل مص ـ َّـد » أي :هص ــم جم ــادل مصــد  .وقي ــل :س ــاع مص ــد  ,م ــن قــو م :حم ــل بف ــالن إذا س ــعى ب ــه إىل
السلطان .واملعل :أن من اتبـع القـرآن وعمـل مبـا فيـه فإنـه شـافع لـه مقبـول الشـفاعة ,ومصـد عليـه فيمـا يرفـع مـن
مساويه إذا ترا العمل به.
«انظر :النهاية يف غريب احلديث ,مادة« :حمل».»)313/2( ,
رواا اب ــن حب ــان يف ص ــحيحه ( 167/1إحس ــان) .والبيهق ــي يف الش ــعب ( )5111/5ع ــن ج ــابر .والطـ ـ ا يف
الكبــري ( .)1122 ( ,)198/11وأبــو نعــيم يف احلليــة ( .)118/2وابــن عــدي يف الكامــل ( )157/3عــن ابــن
مسعود .وصححه األلبا يف صحيح اجلامع .)2223 ( ,)818/5( :والصحيحة.)5119( :
انظر :األحاديث وا اثر الواردة يف فضائل سور القرآن الكرمي.)91-89 ( ,
هـو القاســم بــن فــريا – ومعنـاا بل ــة عرــم األنــدلس :احلـديث – بــن هلــب بــن أمحـد الشــاطيب الــرعي األندلســي,
ولد ضريرا سنة (228هـ) بشاطبة ,من األندلس ,كان أعروبة يف الذكاء ,كثري الفنون ,غاية يف القراءات ,حافظـا
للحــديث ,بصــريا ابلعربيــة ,شــافعي املــذهب .قــال ابــن هلكــان« :كــان إذا قــر عليــه صــحيح البخــاري ومســلم

واملوطأ ,تصحح النسب من حفظه» .تويف مبصر سنة (291هـ).
«انظر ترمجته بتوسع يف مقدمة كتابه :حرز األما ووجه التها يف القراءات السبع.»)11-3 ( ,
( )6حرز األما ووجه التها يف القراءات السبع.)15 ( ,
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«وين كت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلب هللا ووث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق ش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ع
وخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ جل ذ ذ ذ ذ ذ ذذْس َل ميذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يديا ذ ذ ذ ذ ذ ذذه

ذلء واهبْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذل ْتفض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
ووغ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذىن غا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ
وت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرداده ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذْداد ْ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه َتم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال

ويْذ ذ ذ ذ ذذث الفذ ذ ذ ذ ذذأ يذ ذ ذ ذ ذذرراع يف ظلملتذ ذ ذ ذ ذذه

ْ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا الق ذ ذ ذ ذ ذ ذذر يلق ذ ذ ذ ذ ذ ذذله س ذ ذ ذ ذ ذ ذذاْل ْ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتهلال

ذْال و وض ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
هاللذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يهاْ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ْق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ

وْ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا وجل ذ ذ ذ ذ ذ ذذه يف ذ وة الع ذ ذ ذ ذ ذ ذذْ َي ذ ذ ذ ذ ذ ذذتال»

وإذا كان كل اتجر قد ربـح مـن وراء جتارتـه؛ فـإن صـاحب القـرآن مـن وراء كـل جتـارة راثـة؛ ذلـو
ألن القــرآن العظــيم س ــيأهذ بيــدا إىل اجلنــة ,و ر ــزا عــن النــار وي ــدافع دونــه عنــد رب الع ــاملهل,
ويرفعه يف عليهل ,اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاا د أرحم الرامحهل.
وبعد ما تقدم ذكرا فماذا نقول يف فضل كتاب هتم هللا به الكتب ,وجثـت لـه الركـب ,وتـل منـه
العلماء ,وارتول من مشربه األدابء ,وذلت له القلوب.
ذلك ــم الق ــرآن الك ــرمي :ك ــالم هللا العظ ــيم ,وصـ ـراطه املس ــتقيم ,ان ب ــه ك ــل س ــعادة؛ ألن ــه رس ــالته
اخلالدة ,ورمحته الواسعة ,وحكمته البال ة ,ونعمته الساب ة ,ومعرزته الدائمة.
وَل ميكا أليد ْذا البشذر ون يستقْذَ ضذ القذرآن و ضذلئله ،ولذو عذ ْذل اسذتطلع ،ولذو
َذذد ون يسذذتطْع ْذذل اتسذذع لذذلل صذذحف األ ض كلهذذل ،ولفنيــت األقــالم دونــه ,وعرــزت
العقــول ولــو اجتمعــت عــن اإلحاطــة بــذلو ,فتكتفــي منــه مبــا يقــوم أبودهــا كمــا يكتفــي الرضــيع
ويشبع من بضع رضعات ,وهللا املستعان وعليه التكالن ,وال حول وال قوة إال به(.)1
***

( )1انظر :هصائص القرآن الكرمي.)152-152 ( ,
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املبحث الاللث
آاث السلف املبْاة لعظمة ضلئ القرآن

و ْه
ذكر لبعض اراث املاقولة عا السلف الْلخ
يف ضلئ القرآن
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سهْد

إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودالئل عظمته تفو احلصر ,ومهما قال الصحابة أو التابعون أو
حاول العلماء أن يظهروا من فضائل هذا الكتاب العزيز ,وبيان عظمته ,فلن أيتوا إال ابلقليل.
وهــذا بعــض ا اثر املنقولــة عــن الســلب الصــا تبــهل شــي ا مــن فضــائل القــرآن العامــة وعظمتــه.
لدا ّْن ،ودون تعلْق علْهل ألهنذل ْذا الوضذو ِبكذلن،
سأذكرهل حت عاوان تدا علْه اجته ْ
يَل ْل اَتضن اَلا بْلنه وو ومهْته ,وهي على النحو ا :
ْأدبة هللا عْ وج .
 -1القرآن م
* عن عبد هللا بن مسـعود  قـالَّ « :
مأدبـة هللا فتعلمـوا مـن مأدبتـه مـا اسـتطعتم,
إن هـذا القـرآن ُ
إن هذا القرآن هـو حبـل هللا ,هـو النـور الشـايف ,وعصـمة لـن متسـو بـه ,وجنـاة ملـن تبعـه ,ال يعـوج
فيقوم وال يزيغ فيستعتب وال تنقضي عرائبه ,وال لق من كثرة الرد ,فاتلوا فإن هللا تعاىل أيجركم
(ألب) و
على تالوته بكل حرف عشر حسنات ,أما إ ال أقول (أ ) ولكن م
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و(ميم)»(.)1
م
(الم) م
()5
قــال القــرطيب رمحــه هللا « :يقــالْ :أدبذذة وْأدبذذة .فمــن قــالْ :أدبذذة أراد الصــنيع يصــنعه اإلنســان
فيــدعو إليــه النــا  ,ومــن قــال :مأدبــة فإنــه يــذهب بــه إىل األدب جبعلــه مفعلــة ...وكــان األمحــر
نعلهما ل تهل مبعل واحد ,و أ ع أحدا يقول هذا غريا .والتفس األوا وعج م ي.»:
* وقــال ابــن مســعود  أيض ـا« :لــيس مــن مــنيدب إال وهــو ــب أن يــنيتى أدبــه ,وإن أدب هللا
القرآن»(.)3
* وعن أيب األحـو قـال :كـان عبـد هللا يقـول« :إن هـذا القـرآن مأدبـة هللا ,فمـن دهـل فيـه فهـو
آمن»(.)2
«يع مدعاته ,شبه القرآن بصنيع صنعه هللا للنا م فيه هري ومنافع»(.)2

( )1رواا احلـاكم يف املســتدرا( ,)721/1( ,رقــم  )5121وقـال« :صــحيح اإلســناد و رجـاا» .والطـ ا يف املعرــم
الكب ــري( ,)131/9( ,رق ــم  .)8626وعب ــد ال ــرزا يف مص ــنفه( ,)372/3( ,رق ــم  .)6117واب ــن أيب ش ــيبة يف
مصــنفه( ,)152/6( ,رقــم  .)31118الفــرديب يف فضــائل القــرآن( ,)123 ( ,رقــم  .)21والــدارمي يف ســننه,
(( ,)312/5رقم .)3312
( )5التذكار يف أفضل األذكار .)27 ( ,واألمحر :هو األمحر الباهلي ,من علماء الل ة.
( )3رواا الــدارمي يف ســننه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب فضــل مــن قـرأ القــرآن( ,)316/5( ,رقــم  .)3351وأبــو عبيــد
يف فضائل القرآن.)21 ( ,
( )2رواا الــدرامي يف ســننه ,الكتــاب نفســه ,والبــاب نفســه( ,)316/5( ,رقــم  .)3355والفــرديب يف فضــائل القــرآن,
( ( ,)166رقم .)29
( )2النهاية يف غريب احلديث واألرير.)31/1( ,
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 -1البشل ة ملا ي القرآن.
عن عبد هللا بن مسعود  قال« :من أحب القرآن فليبشر»(.)1
 -1القرآن َل يض وَل يشقن ْا اتبعه.
عن ابن عبا رضي هللا عنهما قـال« :ضـمن هللا ملـن قـرأ القـرآن ال يضـل يف الـدنيا وال يشـقى يف
ا هرة ,مث قرأَ { :م َا اتَّذبع مه َداي َ َال ي َ
ض َوََل يَ َش َقن} [طه.)5( ]153 :
َ َ
َ ََ
فهو يف أمان من الضالل والشقاء اتباع هدل هللا ,والشقاء طرة الضـالل ولـو كـان صـاحبه غارقـا
يف املتــاع ,فهــذا املتــاع ذاتــه شــقوة يف الــدنيا وشــقوة يف ا هــرة ,ومــا مــن متــاع حـرام إال ولــه غصــة
تعقبه وحسرة تتبعه ,وما يضل اإلنسان عن هدل هللا إال ويتخب يف القلق واحلرية(.)3
 -2استد اٍ الابوة يف وه القرآن.
عن عبد هللا بن عمرو بن العا رضي هللا عنهما قال« :مـن مجـع القـرآن فقـد محـل أمـرا عظيمـا,
لقد أدرجت النبوة بهل كتفيه غري أنه ال يوحى إليه.

( )1رواا الدارمي يف سننه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب فضل من قرأ القرآن( ,)316/5( ,رقم .)3352 ,3353
( )5رواا الرازي يف كتاب الفضائل القرآن وتالوته ,ابب يف أن القرآن ال يضل وال يشقى من اتبعـه( ,)119 ( ,رقـم
 )82وقال حمققه (د .عامر حسن صـ ي)« :إسـنادا حسـن» .ورواا ابـن أيب شـيبة يف مصـنفه( ,)136/7( ,رقـم
 .)32781واحلاكم يف املستدرا( ,)213/5( ,رقم  )3238وقال« :صحيح اإلسناد و رجاا».
( )3انظر :يف الل القرآن.)5322/2( ,
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وال ينب ي حلامل القرآن أن ند مع من ند ,وال نهل مع من نهل ,ألن القرآن يف جوفه»(.)1
 -1وه القرآن غبطهم األنبْلء.
عــن األعم ـ عــن هيثمــة بــن عبــد الــرمحن قــال« :مــرت ام ـرأة بعيســى ابــن مــرمي عليهمــا الســالم
فقالت :طو حلرر محلـو ولثـدي رضـعت منـه ,فقـال عيسـى ابـن مـرمي صـلوات هللا عليـه :طـو
ملن قرأ القرآن مث عمل به»(.)5
َ -7ل يتقرب يَل هللا بشَء وي يلْه ْا كالْه.
عن هبَّاب بن األرت  قال« :إن استطعت أن تتقرب إىل هللا,

( )1رواا الرازي يف كتاب فضائل القـرآن وتالوتـه ,ابب يف اسـتدراج النبـوة يف أهـل القـرآن( ,)95 ( ,رقـم  )25وقـال
حمققــه« :إســنادا حســن» .ورواا احلــاكم يف املســتدرا( ,)738/1( ,رقــم  )5158وقــال« :صــحيح اإلســناد و
رجــاا» وأقــرا الــذهيب .ورواا ابــن أيب شــيبة يف مصــنفه( ,)151/6( ,رقــم  .)59923وا جــري يف أهــال محلــة
القرآن( ,)56 ( ,رقم .)11
( )5رواا الرازي يف كتاب فضائل القرآن وتالوته ,ابب يف أن أهل القرآن غـبطهم األنبيـاء( ,)92 ( ,رقـم )26 ,22
وقال حمققه« :إسنادا صحيح إىل هيثمة بن عبد الرمحن» .وقال أيضا« :وله شاهدان صحيحان:
األول :رواا أبو عبيد يف فضائل القرآن )52 ( ,اسنادا إىل إبراهيم النخعي.
والثا  :رواا البيهقي يف شعب اإل ان )296/2( ,اسنادا إىل عبد هللا بن مسعود».
ورواا اب ـ ــن أيب ش ـ ــيبة يف مص ـ ــنفه( ,)321/6( ,رقـ ــم  )31878وا جـ ــري يف أهـ ــال محلـ ــة القـ ــرآن,)21 ( ,
(ر .)19

395

عظمة القرآن الكرمي

فإنو ال تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه»(.)1
 -0القرآن يب هللا تعلَل.

ْذذمواَ َحبب ذ َ مَ
اَّلل} [آل عمـران .]113 :قــال:
عــن ابــن مســعود  : يف قولــه تعــاىلَ { :وا َعتَ َ م ََ
«حبل هللا :القرآن»(.)5
وقــال أيض ـا« :إن ه ــذا الص ـرا متحض ــر ,حتضــرا الش ــياطهل ,ينــادون :د عب ــد هللا هــذا الطري ــق
فاعتصموا ثبل هللا؛ فإن حبل هللا القرآن»(.)3
 -3القرآن ْه زَيدة األجر واْلميلن.
عن قتادة رمحه هللا قال«:ما جالس القرآن أحد فقام عنه إال بزددة أو

( )1رواا ال ـ ـ ـرازي يف كتـ ـ ــاب فض ـ ــائل القـ ـ ــرآن وتالوت ـ ــه ,ابب يف أال يتقـ ـ ــرب إىل هللا بش ـ ــيء أح ـ ــب إلي ـ ــه م ـ ــن كالم ـ ــه,
( ( ,)119رقم  )73وقال حمققه« :إسنادا حسن».
ورواا احلــاكم يف املســتدرا( ,)279/5( ,رقــم  )3625وقــال« :صــحيح اإلســناد و رجــاا» .وابــن أيب شــيبة يف
مصــنفه( ,)132/6( ,رق ــم  .)31198والبخ ــاري يف هلــق أفع ــال العب ــاد( ,)21/1( ,رقــم  .)78وأب ـو عبي ــد يف
فضائل القرآن.)35 ( ,
( )5رواا الرازي يف فضائل القرآن وتالوته ,ابب يف أن القرآن حبـل هللا( ,)75 ( ,رقـم  .)59وقـال حمققـه« :إسـنادا
صــحيح» .ورواا الط ـ ا يف املعرــم الكبــري( ,)515/9( ,رقــم  .)9135والســيوطي يف الــدر املنثــور)582/5( ,
وعزاا إىل :سعيد بن منصور ,وابن أيب شيبة ,وابن جرير ,وابن املنذر والط ا .
( )3رواا الدارمي يف سننه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب فضل من قرأ القرآن( ,)312/5( ,رقم .)3317
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آن ْذذل هذذو َش ذ َفلء و َمحذذة لَمل َ
َ
َ
َ
َ يََلَّ
َ َوَلَ يَ َْي ذ مد الظَّذذلل َم َ
َمذ َذيْاَ َ
ََ َ م
نقصــان ,مث ق ـرأَ { :ونمذاَ ذ مَذْ ما ْذ َذا الَ مقذ َذر َ م َ

سل ْا} [اإلسراء.)1(]85 :
َخ َ

ْ -9ا وي القرآن قد وي هللا و سوله.
عــن ابــن مســعود  قــال« :مــن أحــب أن يعلــم أنــه ــب هللا ورس ـوله فلينظــر ,فــإن كــان ــب
القرآن ,فهو ب هللا ورسوله .)5(» 
 -17يف القرآن خر األولَ وارخريا.
ع ــن عب ــد هللا ب ــن مس ــعود  ق ــال« :إذا أردل العل ــم فـ ـأريريوا( )3الق ــرآن ,ف ــإن في ــه هـ ـ األول ــهل
وا هرين»(.)2
 -11نعم الشفْع القرآن.
عن أيب صا قال :عت أاب هريرة يقول« :اقرتوا القرآن؛ فإنه نعم الشفيع يوم القيامة ,إنه يقول
يوم القيامة :د رب ,حله حلية الكرامة ,فيحلى حلية الكرامة,

( )1رواا الــدارمي يف ســننه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب يف تعاهــد القــرآن ,ابب يف تعاهــد القــرآن( ,)311/5( ,رقــم
.)3322
( )5رواا الطـ ا يف املعرــم الكبــري( ,)135/9( ,رقــم  .)8627وأبــو عبيــد يف فضــائل القــرآن .)55-51 ( ,وابــن
كثري يف فضائل القرآن (  )28وقال حمققه (أبو إسـحا احلـوي )« :سـندا صـحيح» .وقـال ا يثمـي يف اجملمـع,
(« :)162/7رجاله ريقات».
( )3أي :لينقر عنه وليفكر يف معانيه.
( )2رواا أبـو عبيـد يف فضـائل القـرآن ,ابب فضـل علـم القـرآن والسـعي يف طلبـه .)96 ( ,وا يثمـي يف جممـع الزوائــد,
( )162/7وقال« :رواا الط ا أبسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح».
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د رب ,اكسه كسوة الكرامـة ,فيكسـى كسـوة الكرامـة د رب ,ألبسـه اتج الكرامـة ,د رب ,أرمل
عنه ,فليس بعد رضاا شيء»(.)1
 -11القرآن ْ اث نبْال حممد . 
عــن أيب هريــرة  : أنــه مــر بســو املدينــة فوقــب عليهــا فقــال« :د أهــل الســو مــا أعرــزكم »
قـالوا :ومـا ذاا د أاب هريــرة؟ قـال« :ذاا مـرياث رســول هللا  يقسـم ,وأنـتم هــا هنـا؛ أال تــذهبون
فتأهذون نصيبكم منه؟» قالوا :وأين هو؟ قال« :يف املسرد» ,فخرجوا سراعا ,ووقب أبـو هريـرة
م حأ رجعوا ,فقال م« :ما لكم؟» فقالوا :د أاب هريرة قد أتينا املسرد فـدهلنا فيـه ,فلـم نـر
فيــه شــي ا يقســم فقــال ــم أبــو هريــرة« :ومــا رأيــتم يف املســرد أحــدا؟» قــالوا :بلــى؛ رأينــا قوم ـا
يصــلون ,وقوم ـا يقــرتون القــرآن ,وقوم ـا يتــذاكرون احلــالل واحلـرام ,فقــال ــم أبــو هريــرة« :و كــم
فذاا مرياث حممد .)5(» 

( )1رواا الــدارمي يف ســننه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب فضــل مــن قـرأ القــرآن( ,)313/5( ,رقــم  .)3311وأبــو عبيــد
يف فضــائل القــرآن .)83 ( ,وابــن أيب شــيبة يف مصــنفه( ,)131/6( ,رقــم  ,)31127واللمــذي,)178/2( ,
(رقم  )5912وصححه.
( )5رواا الطـ ـ ا يف «األوسـ ـ »( ,)112/5( ,رق ــم  .)1259واملن ــذري يف اللغي ــب واللهي ــب ,كت ــاب العل ــم ,ابب
اللغيب يف العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه( ,رقم  )17وقال« :رواا الط ا يف األوس اسناد حسن».
وقال األلبا يف صحيح اللغيب واللهيب( ,)122/1( ,رقم « :)83حسن موقوف».

عظمة القرآن الكرمي

392

الفْ الالر
عظمة الفضلئ املفْلة

و ْه مخسة ْبليث
املبحث األوا :فضائل استماع القرآن.
املبحث الالر :فضائل تعلم القرآن وتعليمه.
املبحث الاللث :فضائل تالوة القرآن.
املبحث الرابع :فضائل حف القرآن.
املبحث اخللْس :فضائل العمل ابلقرآن.
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املبحث األوا
ضلئ استملع القرآن

املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه أربعة مطالب
األوا :استماع القرآن سبب لرمحة هللا عز وجل.
الالر :استماع القرآن سبب داية اإلنس واجلن.
الاللث :استماع القرآن سبب خلشوع القلب وبكاء العهل.
الرابع :استماع القرآن سبب لزددة اإل ان.
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سهْد

إذا كــان القــرآن العظــيم يتعبــد بتالوتــه ,فإنــه أيض ـا يتعبــد بســماعه ,وكــان رســول هللا  ــب أن
يسمع القرآن من غريا ,وأمر عبد هللا بن مسعود  أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع له ,فخشع
لسماع القرآن منه ,حأ ذرفت عيناا الشريفتان  كما سيأ معنا الحقا.
وطلذ ذ اس ذذتملع القذ ذراءة ْ ذذا الق ذذل يس ذذا الْ ذذوً ال ذذلي َيْ ذذد ال ذذتالوة وْ ذذر ْتف ذذق عل ذذن
استحبلبه ،وهو علدة األخْل  ،والْلََ ْا سلف هله األْة ,فللـتالوة املتقنـة أكـ األريـر يف
فهم معا القرآن ,لكن البد من تقييد ذلو هبدي رسـول هللا  عنـد االسـتماع مـن اإلنصـات,
واالسترابة ا مث التدبر الذي يزيل ال شاوة ,و را القلوب للعمل.
أما ما يفعله بعض النا عند اعهم للقرآن من رفع األصوات وقـو م« :هللا» أو مـا أشـبه ذلـو
مما هو معلوم ,فهو بدعة منكرة وصارفة عن فهم وتدبر القرآن العظيم واالنتفاع مبواعظه(.)1
وفضــائل اســتماع القــرآن العظــيم كثــرية ومتنوعــة ,ســيكون احلــديث عــن أمههــا مــن هــالل املطالــب
ا تية:

( )1انظر :فقه قراءة القرآن الكرمي ,لسعيد يوسب.)29 ( ,
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املطل األوا
استملع القرآن سب لرمحة هللا عْ وج

لس ذذتَ َمعواَ لَذذهم وو َ
َنْذذتمواَ لَ َعلَّ مك ذ َذم تمذ َر َمحمذذو َن} [األع ـراف:
قــال هللا تعــاىلَ { :ويَ َذا َمذ ذ َر َ الَ مقذ َذرآ من َ َ م
َ
.]512
لقد أمر هللا سبحانه عبادا ابالستماع للقرآن واإلنصات له لينتفعوا بـه ويتـدبروا مـا فيـه مـن احلكـم
واملصا وليتوصلوا بذلو إىل رمحة هللا تعاىل.
«قــال الليــث :يقــال :مــا الرمحــة إىل أحــد أبســرع منهــا إىل مســتمع القــرآن؛ لقــول هللا جــل ذكــرا:

لسذ ذذتَ َمعواَ لَذ ذذهم وو َ
َنْذ ذذتمواَ لَ َعلَّ مكذ ذ َذم تمذ َر َمحمذ ذذو َن} .و«لعـ ــل»  -مـ ــن هللا -
{ َويَذَا َمذ ذ َر َ الَ مقذ ذ َذرآ من َ َ م
َ
واجبة»(.)1
أي :لعلكم تنالون الرمحة وتفوزون هبا ابمتثال أمر هللا تعاىل.
«والفذذرق بذذَ اَلسذذتملع واْلنْذذلً :أن اإلنصــات يف الظــاهر ,بــلا التحــدث أو االشــت ال مبــا
يش ل عن استماعه .وأما االستماع له ,فهو أن يُلقي عه ,وُ ضر قلبه ,ويتدبر ما يسمع.
فــإن مــن الزم علــى هــذين األم ـرين ,حــهل يُتلــى كتــاب هللا ,فإنــه ينــال هــريا كثــريا ,وعلم ـا غزيــرا ,وإ ــاان
مستمرا مترددا ,وهدل متزايدا ,وبصرية يف دينه .و ذا رتب هللا حصول الرمحة عليهما.
فدل ذلو ,على أن من تلي عليه الكتاب ,فلم يسمع له و ينصت ,أنه حمروم احل مـن الرمحـة,
قد فاته هري كثري»(.)5

( )1تفسر القرطيب.)53/1( ,
( )5تفسري السعدي.)182/5( ,
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ولْس هالَ سب نْوا َيْص ارية ِبلْالة املكتوبة وغذ املكتوبذة ،ذلـو أن العـ ة بعمـوم
النص ال خبصو السبب .واألقرب أن يكون ذلو عاما ال صصه شـيء ,فاالسـتماع إىل هـذا
القرآن واإلنصات له – حيثما قر – هو األليق بكتاب هللا العظيم ,وجبالل قائله سبحانه.
وإذا قــال تعــاىل ,أال يســتمع النــا وينصــتون؟ مث رجــاء الرمحــة ــم{ :لَ َعلَّ مكذ َذم تمذ َر َمحمذذو َن} فمــا

الــذي صصــه ابلصــالة؟ وحيثمــا قــر القــرآن ,واســتمعت لــه الــنفس وأنصــتت ,كــان ذلــو أرجــى
ألن تعي وتتأرير وتستريب؛ فكان ذلو أرجى أن ترحم يف الدنيا وا هرة مجيعا.
والنــا ســرون اخلســارة الــة ال يعارضــها شــيء ابالنصـراف عــن هــذا القــرآن العظــيم ,وإن ا يــة
الواحــدة لتصــنع أحيــاان يف الــنفس – حــهل تســمع ــا وتنصــت – أعاجيــب مــن االنفعــال والت ـأرير
واالســترابة والطمأنينــة والراحــة ,والنقلــة البعيــدة يف املعرفــة الواعيــة املســتنرية ,ممــا ال يدركــه إال مــن
ذاقه وعرفه(.)1
ـيب  أن االجتم ــاع للق ــرآن وتدارس ــه واس ــتماعه ل ــه فوائ ــد عظيم ــة وجليل ــة ,منه ــا
وق ــد أهـ ـ الن ـ ُّ
حصــو م علــى رمحــة هللا تعــاىل ,يف قولــه « :وْذذل اجتمذذع َ ذوِّ يف بْ ذ ْذذا بْذذوً هللا ،يتلذذون
كتذ ذذلب هللا ،ويتدا سذ ذذونه بْذ ذذاهم ،يَل نْل ذ ذ علذ ذذْهم السذ ذذكْاة ،وغشذ ذذْتهم الرمحذ ذذة ،ويفذ ذذتهم
املالئكة ،وذكرهم هللا ْما عاده»(.)5

( )1انظر :يف الل القرآن.)1256-1252/3( ,
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالست فار ,ابب فضل االجتماع علـى تـالوة القـرآن ,وعلـى
الذكر.)5699 ( ,)5172/2( ,
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املطل الالر
استملع القرآن سب داية اْلنس واِا

لقــد ب ــهل هللا تع ــاىل أن الق ــرآن العظــيم مص ــدر ا داي ــة يف ال ــدنيا وا هــرة ,وم ــن متس ــو ب ــه ت ــالوة

واســتماعا وتــدبرا وعمــال فلــن يضــل وال يشــقى ,قــال هللا تعــاىل{ :يَ َّن َه ذ َلا الَ مقذ َذرآ َن يَ َهذ َذدي لَلَّذ َذَ

َ
شر الَم َيَْاََ الَّ َليا يذعملمو َن َّ َ
َ
لَ َ
لً و َّ
َج ْرا َكبَ ْا} [اإلسراء.]9 :
َن َم َم و َ
الْ َ
ه ََ وََذ ََو مِّ َويمذبَ م م م َ َ َ َ َ

واستماع القرآن هاصة من األعمال الصاحلة اجلليلة الة بشر القـرآن أصـحاهبا اب دايـة ,ووصـفهم

أبتم أصحاب عقول سليمة وراشدة ,يف قوله تعاىلَ { :ذب َم َ َ َّ َ
يا يَ َسذتَ َم معو َن الَ َق َذو َا
َ
ش َر عبَذلد * الذل َ
َ َّ َ
اَّللم َوو َمولَئَ َ مه َم و َمولموا َاألَلَبَ َ
اه مم َّ
لب} [الزمر.]18-17 :
يا َه َد م
َذَْذتَّبَ معو َن و َ
ساَهم و َمولَئ َ الل َ
َي َ

هذا من حزمهم وعقلهم أتم يتبعون أحسن األقوال ,و{الَ َق َذو َا} يف ا يـة جـنس ,يشـمل كـل
قول ,فهم يستمعون جنس القول ,ليميزوا بهل ما ينب ي إيثارا ,مما ينب ي اجتنابه.
وال شــو أن أحســن القــول علــى اإلطــال هــو كــالم هللا تعــاىل ,مث كــالم رس ـوله  , كمــا قــال

َ َ َ
تعاىلَّ { :
شذل َْل} [الزمـر .]53 :وأحسـن الكتـب املنزلـة مـن
ذلِب ْتَ َ
اَّللم نَذ َّْ َا و َ
س َا ا َََديث كتَ ْ
َي َ

كالم هللا تعاىل هذا القرآن العظيم.
وهال لئدة ْهمة وهَ :أنه تعاىل ملـا أهـ عـن هـنيالء املمـدوحهل ,أتـم يسـتمعون القـول فيتبعـون
أحسنه ,كأن سائال يسأل :هل من طريق إىل معرفة أحسنه ,حأ نتصب بصفات أُول األلباب,
وحأ نعرف أن من آريرا على غريا فهو من أول األلباب؟
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َ َ َ
قي ــل ل ــه :نع ــم ,أحس ــنه م ــا ن ــص هللا تع ــاىل علي ــه بقول ــهَّ { :
ذلِب
اَّللم نَذ ذ َّذْ َا و َ
سذ ذ َذا ا ََذَذذديث كتَذ ذ ْ
َي َ

شل َْل} ا ية.
ْتَ َ

هيَلء الليا يستمعون القرآن العظْم ويتبعونه هم الليا هداهم هللا تعلَل أليسا األخذالق
واألعمذذلا الظذذلهرة والبلطاذذة ,وهــنيالء هــم أول ـوا العقــول الزكيــة .ومــن لــبهم وحــزمهم ,أتــم عرف ـوا
احلسن وغريا ,وآريروا ما ينب ي إيثارا على ما سواا.
وهــذا عالمــة العقــل ,بــل ال عالمــة للعقــل ,ســول ذلــو ,فــإن الــذي ال يــز بــهل حســن األق ـوال
وقبيحها ,ليس من أهل العقول الصحيحة .أو الذي يز ,لكن غلبت شـهوته عقلـه ,فبقـى عقلـه
اتبعا ا ,فلم ينيرير األحسن ,كان انقص العقل(.)1
وللل جع هللا تعلَل مسلع القذرآن العظذْم ْذا وسذبلب هدايذة الكفذل ودخذو م يف اْلسذالِّ,

َجره ي َّأ يسمع َكالَِّ مَ
قال تعاىل{ :ويَ َن و َ
َ
َ
اَّلل} [التوبة.]6 :
َ َ
َيد مْ َا ال مَم َش َرك َ
استَ َجل َ ََ َأ َ م َ َ َ َ َ َ
َ َ
وكلل جع هللا تعلَل استملع القرآن سببْل داية اِا ودخو م يف اْلسذالِّ ،قـال هللا تعـاىل:

{َم و َ
آَ َع َجبْذل * يَذ َه َذدي يَ ََل الر َش َذد
موي ََ يَ ََّ
اسذتَ َم َع نَذ َفذر َمْ َذا ا ََِ َمذا َذ َقذللموا يَ ََّ ََمس َعاَذل َمذ َذر ْ
 :وَنَّذهم َ
َ
َ َ
َي ْدا} [اجلن.]5-1 :
آْاَّل بَه َولَا ن َش َر ََ بََربَماَل و َ
َ

فهــنيالء نفــر مــن اجلــن أراد هللا تعــاىل ــم اخلــري فصــرفهم إىل رس ـوله  , لســماع القــرآن الكــرمي,
ولتقوم عليهم احلرة ,وتتم عليهم النعمة,

( )1انظر :تفسري السعدي.)312/2( ,
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ويكون ـوا منــذرين لقــومهم .وذلــو :أتــم ملــا حضــروا قــالوا :أنصــتوا .فلمــا أنصــتوا ,فهم ـوا معانيــه,
ووصلت حقائقه إىل قلوهبم ,مث ولوا إىل قومهم منذرين ومبشرين.

ضذ مذروهم ََذذللموا
صذ َذر َذاَل يَلََْ ذ َ نَذ َفذ ْذرا َمْذ َذا ا ََِذ َمذا يَ َسذذتَ َم معو َن الَ مقذ َذرآ َن َذلَ َّمذذل َي َ
قــال هللا تعــاىلَ { :ويَ َذ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َّ
ذلِب ومن ذ َْ َا َْذذا بَذ َعذ َذد
يا * ََذذللموا ََي ََذ َوَْاَذذل يَ ََّ َمس َعاَذذل كتَذ ْ
وَنْذذتموا َذلَ َّمذذل َمضذ َذَ َولذ َذوا يَ ََل ََ ذ َذوْ َهم ْاذذل َ َ
ْوسن ْ َ َ
َ يَ َديَ َه يَذ َه َدي يَ ََل ا َََ َمق َويَ ََل طَ َر ٍيق ْ َستَ َق ٍْم} [األحقاف.]31-59 :
ْ مدَْل لم َمل بَذ َ َ
م َ م َ
***

املطل الاللث
استملع القرآن سب خلشوع القل وبكلء العَ

املنيمنــون عنــد تالوهتــم لكتــاب هللا تعــاىل أو اســتماعهم لــه ختشــع قلــوهبم وتــذرف عيــوتم ,يقبلــون
على رهبم راغبهل راهبهل ,ومن ذنوهبم مست فرين ,ويف رضاا طامعهل ,ومن غضبه وعقابه وجلهل.
ذلــو كــان شــأن الصــحابة رضــي هللا عــنهم عنــد اســتماعهم وتالوهتــم للقــرآن العظــيم وقــدوهتم يف
ذلـو نبينـا حممـد  إمـام اخلاشــعهل الـذي قـال عنـه ابــن مسـعود  : قـال رسـول هللا « :اقـرأ
علذذَ» قــال :قلــت :اق ـرأ عليــو وعليــو أُنــزل؟ قــال« :ير وشذذتهَ ون ومسعذذه ْذذا غ ذ ي» .قــال:
ش َه ٍ
ْد َو َج َئذاَل بَ َ َعلَن َه مذيَلء
فقرأت النساء حأ إذا بل تَ َ { :ك َْ َ
ف يَ َذا َج َئذاَل َْا مك َم َّوْ ٍة بَ َ
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َش َهْ ْدا} [النساء .]21 :قال ل « :مك َّ
ف ،وو وْس » فرأيت عينيه تذرفان(.)1

وعنــد مســلم :قــال ابــن مســعود  : رفعــت رأســي ,أو غمــز رجــل إىل جنــيب فرفعــت رأســي,
فرأيت دموعه تسيل .ويف رواية :فبكى(.)5
«قــال ابــن بطــال( :)3يتمذ ون يكذذون ويذ ون يسذذمعه ْذذا غذ ه لْكذذون عذذرض القذذرآن مسذاَّة،
و تمــل أن يكــون لكــي يتــدبرا ويتفهمــه ,وذلــو أن املســتمع أقــول علــى التــدبر ,ونفســه أهلــى
وأنش لذلو من القار ؛ الشت اله ابلقراءة وأحكامها»(.)2
وم ــن الفوائ ــد ال ــة ذكره ــا الن ــووي( )2رمح ــه هللا عن ــد ش ــرحه ــذا احل ــديث« :اس ذذتحبلب اس ذذتملع
القراءة ،واْلصغلء ل ،والبكلء عادهل،

()1
()5
()3

()2
()2

رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب :البكــاء عنــد ق ـراءة القــرآن.)2122 ( ,)1657/3( ,
وابب :من أحب أن يستمع القرآن من غريا.)2129 ( ,)1652/3( ,
رواا مســلم يف صــحيحه ,كتــاب صــالة املســافرين وقصــرها ,ابب فضــل اســتماع القــرآن وطلــب الق ـراءة مــن حــاف
لالستماع ,والبكاء عند القراءة والتدبر.)811 ( ,)221/1( ,
هــو علــي بــن هلــب بــن عبــد امللــو بــن بطــال البكــري ,القــرطيب ,املــالكي ,ويعــرف اببــن اللرــام (أبــو احلســن).
حمــدث ,فقيــه ,استقضــى ثصــن لورقــة ,وتــويف يف آهــر يــوم مــن صــفر ســنة (229ه ــ) .مــن آاثرا« :شــر اجلــامع
الصحيح للبخاري» يف عدة أسفار ,و«االعتصام يف احلديث»« .انظر :سري أعالم النبالء .)129/11( ,معرم
املنيلفهل.»)238/5( ,
فتح الباري شر صحيح البخاري.)117/9( ,
بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكرد) ,الفقيه الشـافعي الدمقشـي احلـاف الزاهـد القـدوة ,ولـد سـنة
من هو
(631هــ) ,كــان يقـرأ يف كــل يــوم اريـ عشــر درســا علــى املشــايب شــرحا وتصــحيحا ,مــن تصــانيفه« :شــر صــحيح
مسـ ــلم» ,و«اجملمـ ــوع شـ ــر املهـ ــذب» ,و«األذكـ ــار» ,و«ردمل الصـ ــاحلهل» ,و«التقريـ ــب والتيسـ ــري» يف خمتصـ ــر
اإلرشاد ,تويف سنة (676هـ)« .انظر :شذرات الذهب.»)322/2( ,
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وتذذدبرهل ،واسذذتحبلب طل ذ الق ذراءة ْذذا غ ذ ه لْسذذتمع لذذه ,وهــو أبلــغ يف الــتفهم ,والتــدبر مــن
قراءته بنفسه ,وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم»(.)1
وهــذا هــي ســنة األنبيــاء وط ـريقتهم مجيع ـا علــيهم الســالم عنــد اســتماعهم لكــالم هللا تعــاىل وآدتــه
تفـيض أعيـنهم ابلــدموع ,وختضـع وختشــع قلـوهبم وتتـأرير مـن كـالم الــرمحن جـل جاللــه ,قـال تعــاىل:

اَّلل علَذذْ َهم َْذذا الاَّبََْذ َ
َ َّ َ
آد َِّ َوَممذَّ َذا َمحَلَاَذذل َْذ َذع نمذذو ٍ َوَْذذا ذم مَيَّذ َذة
ذَ ْذذا ذم مَيَّذ َذة َ
يا وَنَذ َعذ َذم َّم َ َ م َ م َ
{و َمولَئذ َ الذذل َ
َ
َ َ
الر َمحَا َخروا مس َّذج ْدا َوبم َكًّْذل}
ً َّ
آَي م
ْم َويَ َس َرائَْ َ َوممَّ َا َه َديَذاَل َو َ
اجتَذبَذ َْذاَل يَذَا تمذ َتذلَن َعلََْ َه َم َ
يبَذ َراه َ
[مرمي.]28 :
فهــنيالء األنبيــاء العظمــاء مــن أبــرز صــفاهتم أتــم إذا عـوا آدت هللا تعــاىل تتلــى علــيهم ثريــروا ثريــرا
عظيما ,صل منه لبعضهم البكاء والسرود ,ولبعضهم قشعريرة اجللود ولهل القلوب واجللود كما
ش َذعر َْ َاذهم جلم م َّ َ
َ َ َ
قال تعاىلَّ { :
ش َذو َن
شذل َْل َّْاَ َذلرَ تَذ َق َ
ذلِب ْتَ َ
يا َيََ َ
اَّللم نَذ َّْ َا و َ
م
س َا ا َََديث كتَ ْ
ذود الذل َ
َي َ
بَّذهم ممثَّ تَلََ جلمودهم وَمذلموبذهم يَ ََل َذ َك َر ََّ
اَّلل} [الزمر .]53 :و{ َوبم َكًّْل} مجع ابا(.)5
م م مم َ َ مم َ
َ مَ

عــن أيب معمــر قــال :قـرأ عمــر بــن اخلطــاب  ســورة مــرمي ,فســرد ,وقــال :هــذا الســرود ,فــأين
البكي؟ يريد البكاء(.)3
فهنيالء األنبياء عليهم السـالم ومـن معهـم ممـن هـدل هللا تعـاىل واجتـص مـن الصـاحلهل مـن ذريـتهم,
صفتهم البارزة إذا استمعوا دت الرمحن تتلى

( )1صحيح مسلم بشر النووي.)359/6( ,
( )5انظر :أضواء البيان.)331/2( ,
( )3رواا الط ـ ي يف تفســريا ( ,)72-73/16وأوردا الســيوطي يف الــدر املنثــور ( ,)577/2ونســبه إىل ابــن أيب حــال
وابن جرير والبيهقي يف الشعب عن عمر رضي هللا عنه.

216

عظمة القرآن الكرمي

ذج ْدا َوبم َكًّْذل} ألتـم أتقيـاء أصـحاب قلـوب حيـة ,تـرتع قلـوهبم لـذلو ,فـال
عليهم { َخروا مس َّ
تسعفهم الكلمات للتعبري عما اجل مشاعرهم مـن ثريـر ,فتفـيض أعيـنهم ابلـدموع و ـرون لعظمـة
هللا وكالمه سردا وبكيا(.)1
وهــذا هــي صــفة أهــل العلــم كــذلو ,أتــم إذا اســتمعوا لكــالم هللا تعــاىل ثريــروا فبكـوا وزادهــم ذلــو

َّ َ
يا وموتمذواَ ال ََع َل َذم َْذا ََذ َبلَ َذه يَ َذا
هشوعا وعلما ويقينا ,كما أهـ هللا تعـاىل عـنهم بقولـه{ :يَ َّن الذل َ
يذ َتذلَذذن َعلَذ َذْ َهم َََيذذرو َن لَألَ َذََذ َ
ذوَل *
ذلن مسذ َّ
ذج ْدا * َويَذ مقولمذذو َن مسذ َذب َحل َن َبَماَذذل يَن َكذذل َن َو َع ذ مد َبَماَذذل لَ َم َف معذ ْ
م
َ
وَََيرو َن لَألَ َذََ َ
وعل} [اإلسراء.]119-117 :
لن يَذ َب مكو َن َويَ َْي مد مه َم مخ م
ش ْ
َ

()5
توسذ ذم ِبلعل ذذم
ويذ ذ َّق لكذ ذ ْ ذذا َّ
قــال القــرطيب رمحــه هللا « :هــذا مبال ــة يف ص ــفتهم ومــد ــم م
ويْ ْاه شْئْل ون َيري يَل هله املرتبةْ ،خشع عاد استملع القرآن ويتواضع ويذلا .ويف
مســند الــدارمي أيب حممــد عــن التيمــي قــال :مــن أو مــن العلــم مــا يبكــه خلليــق أال يكــون أو
علما [ينفعه]؛ ألن هللا تعاىل نعت العلماء ,مث تال هذا ا ية( .)3ذكرا الط ي( )2أيضا(.)2

()1
()5
()3
()2

انظر :يف الل القرآن.)5312/2( ,
اجلامع ألحكام القرآن .)328-327/11( ,وانظر :تفسري البيضاوي ( ,)271/3وابن كثري (.)132/2
رواا الدارمي يف سننه ,كتاب املقدمة ,ابب من قال :العلم اخلشية وتقول هللا( ,)82/1( ,رقم .)591
هــو أبــو جعفــر ,حممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطـ ي ,اإلمــام العالمــة القــار  ,ا ــدث ,املفســر ,املــنيرح ,الفقيــه صــا

التصــانيب ,ولــد آبمــل ســنة (552ه ــ) ,ألــب كتبــا يصــنب مثلهــا ومنهــا« :تفســريا جــامع البيــان» ,و«هتــذيب
ا اثر» ,و«اتريب األمم وامللوا» ,تويف بب داد سنة (311هـ)« .انظر :طبقات املفسرين.»)111/5( ,
( )2يف جامع البيان.)151/12( ,
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واألذقان مجع َذقن ,وهو جمتمع اللَّحيهل .وقال احلسـن :األذَلن عبل ة عا اللَمحن ،وي يضعوهنل
علن األ ض يف يلا السجود ،وهو غلية التواضع».
***

املطل الرابع
استملع القرآن سب لَْيدة اْلميلن

َ
قال هللا تعـاىل{ :يَ َّمنَذل الَم َيَْامذو َن الَّ َذليا يَذَا ذمكَذر م َ
آَيتمذهم
اَّللم َوجلَذ َ َمذلمذوبمذ مه َم َويَذَا تملَْذ َ َعلَ َذْ َه َم َ
م
َ
َ

ادتَذ مه َم يَميَ ْلَ} [األنفال.]5 :
َز َ

السذمع ،ويضذرون َلذو م لتذدبره عاذد ذلذ  ،يْيذد يميذلهنم»(.)1
«ووجه ذل  :وهنم يملقون له َّ
فهــنيالء املنيمنــون عنــد اســتماعهم دت القــرآن العظــيم يُلقــون إليهــا األ ــاع يف إص ـ اء وهشــوع,
وأدب وهضوع ,وتفكر واعتبار.
سملع القرآن العظْم «يلد ي مدو ال مقلوب ،يَل جوا عذالَِّّ الغْذوب ،وسذلئق يسذو مق األ وا
يَل دَي األ را ِّ ,
ومنـاد ينـادي
وحمرا يثري ساكن العزمات ,إىل أعلى املقامات وأرفع ال َّـدرجاتُ ,
الصبا  ,من قبل فالق
ودليل يسري ابلركب يف طريق اجلنان ,وداع يدعو القلوب ابملساء و َّ
لإل ان ,م
اإلصبا  :حي على الفال  ,حي على الفال .
ذلدا َم َّجذة ،وتبْذرْة لعذرة ,وتـذكرة ملعرفـة ,وفكـرة يف آيـة,
لذم يعذد ْذا اختذل هذلا َّ
السذملع ي ش ْ
وداللة علـى رشـد ,وردا علـى ضـاللة ,وإرشـادا مـن َغـي ,وبصـرية مـن عمـى ,وأمـرا مبصـلحة ,وتيـا
عن مضرة ومفسدة ,وهداية

( )1تفسري السعدي.)188/5( ,
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إىل نــور ,وإهراجـا مــن لمــة ,وزجــرا عــن هــول ,وحثـا علــى تقــى ,وجــالء لبصــرية ,وحيــاة لقلــب,
وغ ــذاء ودواء وش ــفاء ,وعص ــمة وجن ــاة ,وكش ــب ش ــبهة ,وإيض ــا بره ــان ,وحتقي ــق ح ــق ,وإبط ــال
ابطل.
ما َمر علْه القرآن ،لْقد نفسه َّ
كأمنذل يسذمعه ْذا هللا َيلطبذه بذه ،وعادئذل تذْديم ْعذلر
املسموع ولطلئفه وعجلئبه علن َلبه ,فما ش ت من علم وحكمة ,وبصـرية وهدايـة ,فيـزداد حثـا
لنفسـه ,وســفرا إىل ال ايــة املقصــودة ابملسـموع الــذي جعــل وســيلة إليهـا ,وهــو احلــق ســبحانه ,فإنــه
غايــة كــل مطلــب { َوو َّ
َن يَ ََل َبَمذ َ ال مَماتَذ َهذذن} [الــنرم ,]25 :ولــيس وراء هللا مرمــى ,وال دونــه
مستقر ,وال تقر العهل ب ريا البتة ,وكل مطلوب سواا ,فظل زائـل ,وهيـال مفـار مائـل ,وإن متتـع
به صاحبه ,فمتاع ال رور»(.)1
ووْل الكل ر ِبالف امليْا ،إنه يذا مسع كالِّ هللا تعلَل َل ييثر ْه ،وَل يتغ يلله ,بل يبقى
مســتمرا علــى كفــرا وط يانــه وجهلــه وضــالله إال مــن أراد لــه هللا تعــاىل الســعادة يف الــدنيا وا هــرة
وا وَي مك َم
واستراب للقرآن وقليل ما هم ,قال هللا تعاىلَ { :ويَ َذا َْل ومن َْلَ َ مسوَة َ َم َاذ مهم َّْا يَذ مق م
َّ َ
َ
َّ َ
يا َيف َمذلمذذوََم
ادتَذ مه َم يَميَذ ْ
ادتَذذهم َهذ َذلهَ يَميَذ ْ
آْامذذواَ َ ذ َذْ َ
َز َ
يا َ
ذلَ َو مهذ َذم يَ َستَذ َبشذ مذرو َن * َوو ََّْذذل الذذل َ
ذلَ َأ ََّْذذل الذذل َ
سل يَ ََل َ َج َس َه َم َوَْلتمواَ َو مه َم َكل َ مرو َن} [التوبة.)5(]152-152 :
َّْ َرض َذ َْ َ
ادتَذ مه َم َ َج ْ
***

( )1مدارج السالكهل ,البن القيم.)282/1( ,
( )5انظر :تفسر ابن كثري.)123/6( ,
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املبحث الالر
ضلئ تعلم القرآن وتعلْمه

املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه مخسة مطالب
األوا :معلم القرآن ومتعلمه متشبه ابملالئكة والرسل.
الالر :هري النا وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه.
الاللث :تعلم القرآن وتعليمه هري من كنوز الدنيا.
الرابع :من علم آية كان له ريواهبا ما تليت.
اخللْس :ريواب من يعلم أوالدا القرآن.
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سهْد

اإلسالم يف تعليم العلم عامة ,وجعل ذلو من أفضل العبادات الة يتقرب هبا املـرء إىل
لقد رغَّب
ُ
ربه جل جالله ففـي احلـديث عـن النـيب  قـالْ« :ذا دعذل يَل هذدى ،كذلن لذه ْذا األجذر ْاذ
وجو ْا تبعهَ ،ل ياقص ذل ْذا وجذو هم شذْئْل .وْذا دعذل يَل ضذاللة ،كذلن علْذه ْذا اْلمث
ْا آاثِّ ْا تبعهَ ،ل ياقص ذل ْا آاثْهم شْئْل»(.)1
وريواب العلم يصل إىل اإلنسان بعد موته مـادام ينتفـع بـه ,فعـن أيب هريـرة  , أن رسـول هللا 
قــال« :يذا ْذذلً اْلنسذذلن انقطذذع عاذذه عملذذه يَل ْذذا ثذذالث :يَل ْذذا صذذدَة جل يذذة ،وو علذذم
ياتفع به ،وو ولد صلخ يدعو له»(.)5
قــال ابــن القــيم رمحــه هللا(« :)3وهــذا مــن أعظــم األدلَّـة علــى شــرف العلــم وفضــله وعظــم طرتــه؛ فــإن
ريوابـه يصـل إىل الرجــل بعـد موتـه مــادام ينتفـع بـه ,فكأنــه حـي ينقطـع عملــه مـع مـا لــه مـن حيــاة
الذكر والثناء ,جرَين وجره

( )1رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب العل ــم ,ابب م ــن س ــن س ــنة حس ــنة أو س ــي ة ,وم ــن دع ــا إىل ه ــدل أو ض ــاللة,
(.)5672 ( ,)5161/2
( )5رواا مس ـ ــلم يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب الوص ـ ــية ,ابب مـ ــا يلح ـ ــق اإلنسـ ــان مـ ــن الث ـ ـواب بعـ ــد وفات ـ ــه,)1522/3( ,
( .)1631
( )3مفتا دار السعادة.)172/1( ,
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علْه يذا انقطع عا الاَّلس ثواب وعمل م يْلة اثنْة».
وتتفاوت درجات العلم ومنازله ثسب املوضوع الذي تتناوله ,وال شو أن أشرف العلـوم وأجلهـا
هو كتاب هللا تعاىل ,فيكون من تعلمه وعلمه ل ريا أشرف ممن تعلم غري القرآن ,وإن علمه.
وقد حر سلب األمة الصا رضي هللا عنهم على تعلم القرآن وتعليمه ,وعرف هذا احلـر يف
سلوا هيارهم وأصفيائهم ,وقدوهتم يف ذلو معلم البشرية وهادي اإلنسانية ,رسول هللا  الذي
أنزل عليه القرآن ,وهو أعرف النا مبنزلته.
وثب عاه  ونه يرص علن تعلْم وصحلبه القرآن ،يْل بافسه ،ويْل بتوكْ وصحلبه للقْذلِّ
له املهمة العظْمة.
وْذذا الاذذوع األوا مــا ورد عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهم ـا قــال« :كذذلن سذذوا هللا  يعلماذذل
القرآن ،إذا ْر بسجود القرآن سجد وسجدَ ْعه»(.)1
والشتهار هذا األمر عن رسول هللا  صار أصال يقـا عليـه غـريا ,ومـن هـذا القبيـل قـول جـابر
بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهم ـا« :كذذلن سذذوا هللا  يعلماذذل اَلسذذتخل ة يف األْذذو كمذذل يعلماذذل
السو ة ْا القرآن»(.)5
فإذا طرأ ما نع رسول هللا  من مباشرة ذلو بنفسه وكل بعض

( )1رواا أمحـ ــد يف املسـ ـ ـند ,)6261 ( ,)127/5( ,وق ـ ــال حمقق ـ ــو املسـ ــند« :)6261 ( ,)287/11( ,حـ ــديث
صحيح» .ورواا مسلم بنحوا يف :كتاب املساجد ومواضع الصالة ,ابب سرود التالوة.)272 ( ,)212/1( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التهرد ,ابب :ما جاء يف التطوع مثل مثل.)1165 ( ,)326/1( ,
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أصحابه للقيام مبهمة تعليم القرآن – وهلا ْا الاوع الالر.
ومنــه مــا ورد عــن عبــادة بــن الصــامت  قــال« :كذذلن سذذوا هللا  يشذذغ  ،ذذإذا َذذدِّ ج ذ
ْهلجر علن سوا هللا  د عه يَل ج ْهال يعلمه القرآن»(.)1
وعن أيب موسى « : ون سوا هللا  بعث ْعلذْا ووِب ْوسن يَل الْما ،أْرمهل ون يعلمذل
الالس القرآن»(.)5
وعلى هذا النَّهج سار السلب الصا بعد رسول هللا  , ثيث ل عصر من معلمي القرآن
احلريصهل على تبلي ه للنا  ,وقـد أطـرت جهـود هـنيالء األهيـار و َّأدت إىل تـواتر القـرآن جـيال بعـد
جيل حأ وصل إلينا – ثمد هلل تعاىل – غضا طرد(.)3
واَديث عا ضلئ تعلم القرآن العظْم وتعلْمه يتماَّ يف املطلل ارتْة:

( )1رواا أمح ــد يف املس ــند ,)55818 ( ,)352/2( ,وق ــال حمقق ــو املس ــند« :)55766 ( ,)256/37( ,إس ــنادا
حسن».
واحلاكم يف املستدرا ,)2257 ( ,)211/3( ,وقال« :صحيح اإلسناد و رجاا».
والط ا يف مسند الشاميهل ,)5537 ( ,والبخاري يف اتر ه الكبري.)222/1( ,
( )5رواا أمح ــد يف املس ــند ,)19265 ( ,)397/2( ,وق ــال حمقق ــو املس ــند« :)19222 ( ,)312/35( ,إس ــنادا
حسن ,رجاله ريقات رجـال الشـيخهل ,غـري طلحـة بـن ـ – وهـو ابـن طلحـة بـن عبيـد هللا التيمـي – فمـن رجـال
مسلم».
( )3انظر :األحاديث وا اثر الواردة يف فضائل سور القرآن الكرمي ,د .إبراهيم علي السيد.)56-52 ( ,
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املطل األوا
ْعلَمم القرآن وْتعلمه ْتشبه ِبملالئكة والرس

كفــى معلِّـم القــرآن ومتعلِّمــه شــرفا وفخــرا أتــم متشــبهون ابملالئكــة والرســل الكـرام ,فقــد بعــث هللا

تع ــاىل ج ي ــل علي ــه الس ــالم ل ــيعلم الن ــيب  , ق ــال هللا ع ــز وج ــلَ { :علَّ َم ذذهم َش ذ َذدي مد الَ مق ذ َذوى}

[النرم.]2 :
فهــا هــو معلِّـم الرســول األول ج يــل عليــه الســالم ,أفضــل املالئكــة الكـرام وأقـواهم وأكملهــم ,نــزل
ابلــوحي علــى النــيب  , وج يــل عليــه الســالم شــديد القــول الظــاهرة والباطنــة .فهــو قــوي علــى
تنفيذ ما أمرا هللا بتنفيذا ,قوي على إيصال الوحي إىل النيب  وتعليمه إدا ,ومنعه من اهتال
الشياطهل له ,أو زددهتم فيه ما ليس منه ,وهذا من حف هللا تعـاىل لوحيـه مـن جهـة ,ومـن عنايـة
هللا تعاىل برسوله حممد  من جهة أهرل ,أن أرسل إليه معلما كر ا قود أمينا(.)1
ومــد املعلِّـم مــد للمــتعلِّم فلــو قــال علمــه ج يــل ,و يصــفه هبــذا الصــفات احلميــدة العظيمــة مــا
كان صل للنيب  هذا الفضيلة الظاهرة(.)5
تضما وْريا:
«وهله ارية الكرمية َد َّ
ويدمهل :أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم ,علمه

( )1انظر :تفسري السعدي.)155/2( ,
( )5انظر :التفسري الكبري ,للرازي.)522/58( ,
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ج يل النيب  أبمر من هللا.
والالر :أن ج يل شديد القوة.
وهذان األمران جاءا موضحهل يف غري هذا املوضع.
أما األول منهما :وهو كون ج يل نزل عليه هبذا الوحي وعلمه إدا ,فقـد جـاء موضـحا يف آدت
مــن كتــاب هللا ,كقولــه تعــاىل{َمذ ْذذا َكذذل َن عذ مد ًّوا مََِ َريذ ََإنَّذذه نَذ َّْلَذذه علَذذن ََذ َلبَذ َ إبََ َذ َن مَ
اَّلل}
َ َ م م َ
َ
ََ

َ
َ
َ * َعلَن ََذ َلبَ َ
َ * نَذ َْ َا بَه الرو م َاألَْ م
ب ال ََعللَ َم َ
[البقرة .]97 :وقوله تعاىلَ { :ويَنَّهم لَتَا َْي م َ َم
َ
َ
َ
يا} [الشعراء.]192-195 :
لتَ مكو َن ْ َا ال مَمال َ َ

 ...وأما األمر الثا  :وهو شدة قوة ج يل النازل هبذا الوحي ,فقـد ذكـرا يف قولـه{ :يَنَّذهم لََق َذو ما
مس ٍ
ش َْ َك ٍ
وا َك َر ٍمي * َذي َمذ َّوةٍ َعا َد َذي ال ََع َر َ
َ} [التكوير.)1(]51-19 :
َ
***

املطل الالر
خ الالس وو ضلهم ْا تعلم القرآن وعلمه

إن تعلــم القــرآن العظــيم والقيــام بتعليمــه وبيــان معانيــه وأحكامــه للنــا مــن أفضــل األعمــال وأجــل
القــرب ,ظــى متعلمــه ومعلمــه ابخلــري والفضــل يف الــدنيا وا هــرة ,وَذذد و دً ويلديذذث كا ذ ة
حتض علن تعلم القرآن وتعلْمه،

( )1أضواء البيان.)713/7( ,
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ألنه كالِّ هللا تعلَل ،كلن خ الالس بعد األنبْلء ْا اشتغ به.
 -1عن عثمان بن عفان  , عن النيب  قال« :خ كم ْا تعلم القرآن وعلمه»(.)1
 -5وعن عثمان بن عفان  قال :قال النيب « :ين و ضلكم ْا تعلم القرآن وعلَّمه»(.)5
()( )2
«وقد س ل الثوري( )3عن اجلهاد وإقراء القرآن( ,)2فرجح الثا واحتج هبذا احلديث .
هله شهلدة يق أله القرآن ِبهنم خ الالس وو ضلهم ,فلم يقل هريكم أو أفضلكم أكثركم
ماال أو أوالدا ,وال أوسعكم عقارا أو حنو ذلو من حطام الدنيا الزائل.

()1
()5
()3

()2
()2
() 

رواا البخ ـ ــاري يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب فض ـ ــائل الق ـ ــرآن ,ابب :ه ـ ــريكم م ـ ــن تعل ـ ــم الق ـ ــرآن وعلم ـ ــه,)1651/3( ,
(  .)2157وأبو داود يف سننه ,كتاب الصالة ,ابب :يف ريواب قراءة القرآن .)1225 ( ,)71/5( ,وغريمها.
رواا البخ ـ ــاري يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب فض ـ ــائل الق ـ ــرآن ,ابب :ه ـ ــريكم م ـ ــن تعل ـ ــم الق ـ ــرآن وعلم ـ ــه,)1651/3( ,
( .)2158
هو سفيان بن سعيد بن مسرو الثـوري ,نسـبة إىل (ريـور) أحـد أجـدادا ,ولـد سـنة (97هــ) ,وكـان إمامـا مـن أئمـة
املس ــلمهل يف العل ــم والفق ــه واحل ــديث ,ريق ــة ,حر ــة ,ريبت ــا ,ح ــأ ق ــال عن ــه اب ــن مع ــهل وغ ــريا« :أم ــري امل ــنيمنهل يف
احل ــديث» ,ت ــويف ابلبص ــرة س ــنة (161هـ ــ)« .انظ ــر :الطبق ــات الكـ ـ ل ,الب ــن س ــعد ( .)372-371/6البداي ــة
والنهاية.»)132/11( ,
أي :تعليمه للنا .
فتح الباري شر صحيح البخاري.)97/9( ,
كالم اإلمام سفيان الثوري رمحه هللا ينسـحب علـى اجلهـاد غـري املتعـهل ,أمـا إذا انتهكـت حرمـات املسـلمهل وتعـهل
اجلهاد قدم على إقراء القرآن.
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وهذا هي صفات املنيمنهل الصادقهل املتبعهل للرسول  , فهم رصـون علـى تعلـم القـرآن وتزكيـة
نفوسهم به ,كما رصون على تعليم ا هرين وإرشادهم ديه والدعوة إليه فيكون نفعا متعدد.
«وال شــو أن اجلــامع بــهل تعلــم القــرآن وتعليمــه مكمــل لنفســه ول ــريا ,جــامع بــهل النفــع القاصــر
س مذا
والنفع املتعدي و ذا كان أفضل ,وهو من مجلة من عـل سـبحانه وتعـاىل بقولـهَ { :وَْ َذا و َ
َي َ

َ
َ
َ
َ
اَّلل و َع َم ص َ
َ} [فصـلت .]33 :والـدعاء إىل
لَْل َوََ َ
لا يَنََّّن ْ َا ال مَم َسذل َم َ
ََذ َوَْل مممَّا َد َعل يَ ََل َّ َ َ َ
هللا يقع أبمور شأ من مجلتها تعلـيم القـرآن وهـو أشـرف اجلميـع ,وعكسـه الكـافر املـانع ل ـريا مـن

ً مَ
اإلســالم كمــا قــال تعــاىلَ { :مذذا وَظَلَذذم َممَّذذا َكذ َّذلب َِبَي َ
ف َع َاذ َهذذل} [األنعــام:
ص ذ َد َ
اَّلل َو َ
َ َ
َ َ
م

.)1(»]127
وخ الالس وو ضلهم ْا تعلم القرآن يق تعلمذه ،وعلمذه يذق تعلْمذه ،وَل يذتمكا ْذا هذلا
يَل ِبْليلطة ِبلعلذوِّ الشذرعْة وصذو ل و روعهذل ,ومثـل هـذا اإلنسـان يعـد كـامال لنفسـه مكمـال
ل ــريا فهــو أفضــل املــنيمنهل مطلقـا ,وقــد ورد عــن عيســى عليــه الصــالة والســالم« :مــن علــم وعمــل
وعلَّ ـم ي ــدعى يف امللك ــوت عظيمـ ـا» والف ــرد األكم ــل م ــن ه ــذا اجل ــنس ه ـو الن ــيب  , مث األش ــبه
فاألشبه(.)5
قال القرطيب رمحه هللا(« :)3قال العلماء :تعليم القرآن أفضل األعمال؛ ألن فيه إعانة علـى الـدين,
فهو كتلقهل الكافر الشهادة ليسلم».
وبعض وه العلم مح اَدياَ ِب الالس وو ضلهم ِبعتبل التعلم

( )1املصدر نفسه.)96/9( ,
( )5انظر :عون املعبود شر سنن أيب داود.)559/2( ,
( )3التذكار يف أفضل األذكار.)122 ( ,
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والتعلْم :قال الطييب(« :)1أي هري النا ابعتبار التعلم والتعليم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

ْعىن التعلم والتعلْم:

«تعلَّذم القذذرآن وتعلْمذذه يتاذذلوا تعلذذم يرو ذذه وتعلْمهذذل ،وتعلذذم ْعلنْذذه وتعلْمهذذل ،وهذذو وشذذرف
َسمَ تعلمه وتعلْمه إن املعىن هو املقْود ،واللفظ وسْلة يلْه ,فتعلُّم املعـل وتعليمـه تعلـم
ال ايــة وتعليمهــا ,وتعلــم اللفـ اجملــرد وتعليمــه تعلــم الوســائل وتعليمهــا ,وبينهمــا كمــا بــهل ال ــادت
والوسائل»(.)5
* وهال ْسألتلن ْا األمهْة ِبكلن أوردمها احلاف ابن حرر رمحه هللا عند شرحه ـذا احلـديث,
وأجاب عليهما:
(املسألة األوَل)« :فإن قيلْ :لِّْ علن هلا ون يكون املقر و ض ْا الفقْه.
قلنا :ال ,ألن املخاطبهل بذلو كانوا فقهاء النفو ألتم كانوا أهل اللسان ,فكانوا يدرون معـا
القـرآن ابلسـليقة أكثـر ممـا يـدريها مـن بعـدهم ابالكتسـاب ,فكـان الفقـه ـم سـرية ,فمـن كـان يف
مثل شأتم شاركهم يف ذلو ,ال مـن كـان قـارائ أو مقـرائ حمضـا ال يفهـم شـي ا مـن معـا مـا يقـرتا
أو يقرئه»(.)3
ذلءا يف اْلسذالِّ
(املسألة الالنْة)« :فإن قيـلْ :لِّْ ون يكذون املقذر و ضذ ممذا هذو وعظذم غا ْ
ْاال.
ِبجمللهدة والرِبط واألْر ِبملعروف والاهَ عا املاكر ْ
حرف املسألة يدور على النفع املتعدي ,فمن كان حصوله عندا
قلناُ :

( )1املصدر السابق ,والصفحة نفسها.
( )5مفتا دار السعادة.)72/1( ,
( )3فتح الباري شر صحيح البخاري.)96/9( ,
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أكثــر كــان أفضــل ,فلعــل «مــن» مضــمرة يف اخلـ  ,والبــد مــع ذلــو مــن مراعــاة اإلهــال يف كــل
صنب منهم .و تمل أن تكون اخلريية وإن أطلقت لكنها مقيدة بنا خمصوصهل هوطبـوا بـذلو
كان الالئق ثا م ذلو ,أو املراد هري املتعلمهل من يعلم غريا ال من يقتصر على نفسه ,أو املراد
مراع ـاة احليثيــة ألن القــرآن هــري الكــالم فمتعلمــه هــري مــن مــتعلم غــريا ابلنســبة إىل هرييــة القــرآن,
وكيفما كان فهو خمصو مبن علم وتعلم ثيث يكون قد علم ما نب عليه عينا»(.)1
* وَذذد ود َ السذذلف الْذذلخ هذذله اخل يذذة واأل ضذذلْة الذذَ يتمْذذْ ذذل ْعلذذم القذذرآن وْتعلمذذه،
حرصوا علن بلوغهل:
 -3عن سعد بن عبيدة قـال :ووَذرو وبذو عبذد الذرمحا( )1يف يْذرة عامذلن يذأ كذلن اَجذلٍ(،)1
قال أبو عبد الرمحن السلمي :وذاَ اللي وَعدر ْقعدي هلا(.)2
(وبو عبد الرمحا عبد هللا با يبْ السلمَ) ،علَّم الالس القرآن يف

( )1املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
( )5هو أبو عبد الرمحن السلمي الكويف ,عبد هللا بن حبيب بـن ربيعـة ,مـن أوالد الصـحابة ,مولـدا يف حيـاة النـيب ,
حمــدث ,ريقــة ,وقــار جمــود مــاهر ,وقــد كــان ريبتــا يف القـراءة ويف احلــديث ,حديثــه خمــرج يف الكتــب الســتة .تــويف يف
سنة (72هـ).
«انظر :طبقات ابن سعد .)175/6( ,حلية األولياء .)191/2( ,سري أعالم النبالء.»)567/2( ,
( )3هــو احلرــاج بــن يوســب بــن احلكــم بــن أيب عقيــل بــن مســعود بــن عــامر بــن معتــب بــن قســي – وهــو ريقيــب –
الثقفــي ,عامــل عبــد امللــو بــن مــروان علــى العـرا وهراســان ,كــان حازمــا قــود املــا ,وأمــه :الفارعــة بنــت مهــام بــن
عــروة بــن مســعود الثقفــي ,مــات مريضــا مســلطا عليــه الزمهريــر ســنة (92هــ) ,وشــهد مرضــه احلســن البصــري ,ولــه:
( 22سنة).
«انظر :وفيات األعيان .)22 – 59/1( ,سري أعالم النبالء.»)323/2( ,
( )2رواا البخ ـ ــاري يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب فض ـ ــائل الق ـ ــرآن ,ابب :ه ـ ــريكم م ـ ــن تعل ـ ــم الق ـ ــرآن وعلم ـ ــه,)1651/3( ,
( .)2157
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ْس ذذجد الكو ذذة و بع ذذَ س ذذاة ,فقــد بــدأ يعلــم القــرآن يف هالفــة عثمــان بــن عف ــان  إىل أدم
احلراج ,وهو الذي رول عن عثمان حديث« :خ كم ْا تعلَّم القرآن وعلَّمه»(.)1
ومعــل قــول أيب عبــد الــرمحن الســلمي« :وذاَ الذذلي وَعذذدر ْقعذذدي هذذلا»« .أي :أن احلــديث
الذي حدث به عثمان يف أفضلية من تعلم القرآن وعلمه محل أاب عبد الرمحن أن قعد يعلم النـا
القرآن لتحصيل تلو الفضيلة»(.)5
ومــن أجــل ذلــو أريــل عليــه احلــاف ابــن كثــري ودعــا لــه ابخلــري فقــال(« :)3رمحــه هللا وأاثبــه ,وآاتا مــا
طلبه ورامه ,آمهل».
ومثلـه أيضـا( :اْلْذلِّ املقذذر َ ذذع بذا عبذذد الذذرمحا بذا ويب نمعذذْم املذذدر)( )2أحـد القـراء الســبعة,
طويال يْيد عا سبعَ ساة؛ ألنه ممن طال عمرا(.)2
دهرا ْ
قد وَرو الالس ْ
()6
خترج على يديه عدد
وكذلو( :اْلْلِّ وبو ْاْو اخلَّْلط البغدادي) َّ

()1
()5
()3
()2

()2

مضى خترنه قريبا.
فتح الباري شر صحيح البخاري.)97/9( ,
فضائل القرآن ( .)517
هو اإلمام انفع بن ع بد الرمحن بن أيب نعيم األصبها  ,مـوىل جعونـة بـن شـعوب الشـرعي .مـن مشـا ه :األعـرج,
وأبــو الـزاند ,وأهــذ القـراءة عــن أيب جعفــر القعقــاع وغــريهم .ومــن تالمذتــه :القعنــيب ,وإ اعيــل بــن أيب أويــس ,وقـرأ
عليه :قالون ,ومالو بن أنس وغريهم .قال قالون« :كان انفع مـن أطهـر النـا هلقـا ,ومـن أحسـن النـا قـراءة,
وكــان زاهــدا ج ـوادا ,صــلى يف مســرد رســول هللا  ســتهل ســنة» .وقــال مالــو« :انفــع إمــام النــا يف الق ـراءة».
وقال« :قراءة انفع سنة» .مات سنة (169هـ).
«انظـ ــر :معرفـ ــة الق ـ ـراء .)117/1( ,هتـ ــذيب الكمـ ــال .)581/59( ,األعـ ــالم .)2/8( ,الثقـ ــات ,البـ ــن حبـ ــان
(.»)235/7
انظر :معرفة القراء الكبار ,للذهيب ( .)62

( )6هو اإلمام القدوة املقر ( ,أبو منصور) حممد بن أمحد بن علي الب دادي اخليا الزاهد .قـال السـمعا « :صـا ,
ريقة ,عابد ,ملقن ,له ورد بهل العشاءين سسبع ,وكان صاحب كرامات» .تويف سنة (299هـ).
«انظر :سري أعالم النبالء.)»552-555/19( ,
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كبــري مــن ق ـراء القــرآن ,وقــد وصــفه اإلمــام الــذهيب( )1رمحــه هللا بقولــه« :جلذذس لتعلذذْم كتذذلب هللا
دهرا ،وتال علْه وْم»(.)5
ْ
وقـد لقــن العميـان دهــرا هلل ,وكـان ينفــق علــيهم ,يذأ بلذذج عذذدد ْذذا وَذروهم ْذذا العمْذذلن سذذبعَ
نفسل .قال اإلمام الذهيب« :ومن لقن القرآن لسبعهل ضريرا ,فقد عمل هريا كثريا»(.)3
ْ
()2
()2
«قال السمعا  :رتل بعد موته ,فقال :غفر هللا ل بتعليمي الصبيان الفاحتة» .
***

()1

()5
()3
()2

هــو اإلمــام حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قا ــاز بــن عبــد هللا اللكمــا األصــل ,الفــارقي ,مث الدمشــقي ,الــذهيب,
الشافعي (أبو عبد هللا) حمدث ,منيرح ,ولد بدمشق سنة (729هـ) ,و ع هبا وثلب وبنابلس ومبكة ومبصر ,و ع
منه هلق كثري ,كان إمامـا يف احلفـ  ,واجلـر والتعـديل ,تـويف بدمشـق سـنة (819هــ) ودفـن مبقـ ة البـاب الصـ ري.
وله تصانيب كثرية منها« :ميزان االعتدال يف نقد الرجال» ,و«طبقات احلفـاظ» ,و«اإلعـالم بوفيـات األعـالم»,
و«جتريد أ اء الصحابة» ,و«سري أعالم النبالء».
«انظر :معرم املنيلفهل.»)81/3( ,
سري أعالم النبالء.)555/19( ,
املصدر نفسه.)553/19( ,
هــو منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار التميمــي ,املــروزي ,املعــروف اببــن الســمعا (أبــو املظفــر) مفســر ,حمــدث,
مــتكلم ,فقيــه ,أصــول ,ولــد ســنة (256ه ــ) ,وتفقــه علــى مــذهب أيب حنيفــة ,مث ورد ب ــداد وانتقــل إىل املــذهب
الشــافعي ,ورج ــع إىل بلــدا فل ــم يقبلــوا ,وق ــام عليــه الع ـوام فخــرج إىل ط ــو  ,مث قصــد نيس ــابور ,وتــويف مب ــرو س ــنة
(289هـ) .من تصانيفه« :منهاج أهل السنة» ,و«القواطع يف أصول الفقه» ,و«تفسري القرآن» ,و«االنتصار يف

احلديث».
«انظر :طبقات الشافعية .)56 – 51/2( ,معرم املنيلفهل.»)919/3( ,
( )2سري أعالم النبالء.)552/19( ,
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املطل الاللث
تعلم القرآن وتعلْمه خ ْا كاوز الدنْل

 -1عن عقبة بن عامر  قال :هرج رسول هللا  وحنن يف الصفة( .)1فقـال« :ويكم ي ون
يغدو( )1ك يوِّ يَل بطحلن( )1وو يَل العقْق(ْ )2أيت ْاذه باذلَتَ كوْذلويا( ،)1يف غذ يمث وَل
َطع يم؟» فقلنا :د رسول هللا حنب ذلو .قال« :و ال يغدو ويدكم يَل املسجد ْعلم

(( )1الْذذفة) :موضــع مظلــل يف املســرد النبــوي الش ـريب كــان فقـراء املهــاجرين أيوون إليــه ,وهــم املســمون أبصــحاب
الصفة ,وكانوا أضياف اإلسالم.
«انظر :لسان العرب ,)5262/2( ,مادة( :صفب)».
(( )5يغدو) :أي يذهب يف ال دوة وهي أول النهار.

(( )3بطحذذلن ) :بضــم البــاء وســكون الطــاء ,وقيــل :ابلفــتح والســكون ,وقيــل ابلفــتح والكســر .وهــو أحــد أوديــة املدينــة
الثالرية ,وهي :بطحان والعقيق وقناة.
«انظر :معرم البلدان.»)259/1( ,
و ي بطحان بذلو :لسعته وانبساطه من البطح وهو البس .
«انظر :عون املعبود شر سنن أيب داود.»)531/2( ,
(( )2العقْق ) :قيل أراد العقيـق األصـ ر ,وهـو علـى ريالريـة أميـال أو ميلـهل مـن املدينـة ,وهصـهما ابلـذكر :ألتمـا أقـرب
املواضع الة يقام فيها أسوا اإلبل إىل املدينة ,والظاهر أن (أو) للتنويع.
«انظر :عون املعبود.»)531/2( ,

(( )2كوْذلويا) :مثـل كومـاء ,فقلبـت ا مـزة يف التثنيـة واوا ,وانقـة كومـاء :عظمـة السـنام طويلتـه .وأصـل الكـوم العلـو,
أي :فيحصل انقتهل عظيمة السنام ,وهي من هيار مال العرب.
«انظر :لسان العرب ,)3928/2( ,مادة« :كوم» .عون املعبود.»)531/2( ,
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وو يقرو آيتَ ْا كتلب هللا عْ وجذ وخذ لذه ْذا ََتذَ .وثذالث خذ لذه ْذا ثذالث .وو بذع
خ له ْا و بع .وْا وعدادها ْا اْلب ؟»(.)1
 -5وعند أيب داود بلف :
()1
()1
«ويكم ي ون يغذدو يَل بطحذلن ،وو العقْذقْ ،أخذل ََتذَ كوْذلويا زهذراويا بغذ يمث
ِبهلل عْ وج وَل َطع يم()2؟».
قــالوا :كلنــا د رســول هللا ,قــال « :ذذألن يغذذدو ويذذدكم ك ذ ي ذوِّ يَل املسذذجد ْذذتعلم آيتذذَ ْذذا
كتلب هللا عْ وج خ له ْا ََتَ ،وين ثالث االث ْا وعدادها ْا اْلب »(.)1
لقــد ضــرب النــيب  هــذا املثــل بصــورة عريبــة مع ـ ة يف احليــث علــى تعلــم القــرآن العظــيم واحلــث
على قصد بيوت هللا تعاىل لـتعلم القـرآن؛ ملـا فيهـا مـن السـكينة والطمأنينـة ,ولقطـع عالئـق القلـب
من شواغل الدنيا ,وبهل أن آية واحدة يتعلمها املسلم هري من الدنيا وما فيها.
«واحلاصل أنه  أراد ترغيبهم يف الباقيات وتزهيدهم من الفانيات

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمـه,)225/1( ,
(  .)813وابن حبان يف صحيحه ,كتاب العلم ,ابب احلث على تعليم كتاب هللا.)112 ( ,)351/1( ,

(( )5زهراويا) :أي ينتهل مائلتهل إىل البيامل من كثرة السمن.
(( )3بغ يمث) :كسرقة وغصب ,ي موجب اإلمث إطا جمازا.

(( )2وَل َطع يم) :أي :ب ري ما يوجبه ,وهو ختصيص بعد تعميم« .عون املعبود».»)531/2( ,
( )2رواا أب ــو داود يف س ــننه ,كت ــاب الص ــالة ,ابب يف ري ـواب ق ـراءة الق ــرآن .)1226 ( ,)71/5( ,وق ــال األلب ــا يف
صحيح سنن أيب داود« :)1595 ( ,)573/1( ,صحيح».
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فذكرا هذا علـى سـبيل التمثيـل والتقريـب إىل فهـم العليـل ,وإال فرميـع الـدنيا أحقـر مـن أن يقابـل
مبعرفة آية من كتاب هللا تعاىل ,أو بثوابتها من الدرجات العلى»(.)1
وسذب م التَّماْذ ِبْلبذ وهنذل كلنذ وعذ َّذْ ووَثذا وْذذواا العذذرب يف صذد اْلسذذالَِّ ،ل ميلكهذذل يَل
األغاْلء ْاهم ,فرغـب النـيب  أصـحابه إىل مـا هـو أفضـل مـن ذلـو ,أبن يكـون ـم رصـيد مـن
احلسنات عند هللا عز وجل أعظم من اإلبل عند أصحاهبا يف الدنيا ,وذلـو أبن يتعلمـوا كـالم هللا
تعاىل ,فكل آية يتعلمها املسلم هـي يف ميـزان حسـناته أفضـل مـن انقـة عظيمـة السـنام ,سـاملة مـن
العيوب لو تصد هبا(.)5
قال ابن حبان( )3رمحه هللا – بعد أن أورد هذا احلديث يف صحيحه« :هذلا اَذديث ومضذمر ْذه
كلمة ،وهَ( :لو َّ
تْدق ذل) يريـد بقولـه :فيـتعلم آيتـهل مـن كتـاب هللا هـري مـن انقتـهل ,وريـالث
هري من ريالث لو تصد هبا؛ ألن فضل تعلم آيتهل من كتاب هللا أك من فضـل انقتـهل وريـالث
وأعدادهن من اإلبل لو تصد هبا؛ إذ حملا ون يشبَّه ْا تعلَّم آيتَ ْا كتلب هللا يف

( )1عون املعبود شر سنن أيب داود.)531/2( ,
( )5انظر :األحاديث وا اثر الواردة يف فضائل سور القرآن.)35-31 ( ,
( )3هو اإلمام احلاف اجملود ,شيب هراسان ,أبو حال حممد بن حبان بن أمحد بن حبـان التميمـي الـدارمي البـة ,ولـد
حن ــو (571هـ ــ) ,ك ــان م ــن فقه ــاء ال ــدين ,وحف ــاظ ا اثر ,عامل ــا ابلط ــب والنر ــوم ,وم ــن أش ــهر تالمي ــذا :احل ــاكم
صاحب املستدرا .تويف بسرستان مبدينة بست سنة (322هـ).
«انظــر :س ــري أعــالم الن ــبالء .)95/16( ,مقدمــة اللغي ــب واللهيــب ,تعلي ــق :مصــطفى حمم ــد عم ــارة (-51/1
.»)53
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األجر ِبا َا بعض يطلِّ الدنْل»(.)1
وهلا اللي ذكره ابا يبلن هاذل يسذا و ْذ  ،يذلكرَ ِبجذر التبكذ يَل صذالة اِمعذة ،وفيـه
قال النيب ْ« :ا اغتس يوِّ اِمعة غس اِالبة مث ا  ،كأمنل َرب بدنةْ»احلديث(.)5
وال شــو أن أجــر تعلــم آيــة مــن كتــاب هللا تعــاىل عظــيم كبــري إذا قســناا علــى مــا جــاء يف احلــديث
ا نب الذكر من أن املسلم إذا حضر صالة اجلمعـة يف السـاعة األوىل فكأنـا تصـد ببدنـة ,أي:
بناقة.
ويف حديث تعلم كتاب هللا عز وجل وصفت الناقة أبتا كوماء زهراء ,أي :عظيمة السـنام ,كثـرية
اللحم ,مائلة إىل البيامل من كثرة السمن ,هي من هيار أمـوال العـرب آنـذاا .وهذلا و ضذ ْذا
التْدق ِبجرد ََة ،كمل جلء يف يديث التبك يَل صالة اِمعة ,وهللا تعاىل أعلم.
راْذل يجتذه يف َولذه:
وَذد غَّذ الاذل  يف تعلذم اخلذ وتعلْمذه للاذلس ،وعذده كذأجر يذلٍْ ،
راْذ ذل
«ْ ذذا غ ذذدا يَل املس ذذجد َل يري ذذد يَل ون ي ذذتعلم خذ ذ ْا وو يعلم ذذه ،ك ذذلن ل ذذه ك ذذأجر ي ذذلٍْ ،
يجته»(.)1

( )1اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.)355/1( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب اجلمعة ,ابب :فضل اجلمعة.)881 ( ,)562/1( ,
( )3رواا الطـ ا يف «الكبــري» .)7273 ( ,)92/8( ,واملنــذري يف اللغيــب واللهيــب ,كتــاب العلــم ,ابب اللغيــب
يف الرحلة يف طلـب العلـم ,)3 ( ,وقـال« :رواا الطـ ا يف الكبـري اسـناد ال أب بـه» .وقـال األلبـا يف صـحيح
اللغيـ ــب واللهيـ ــب« :)86 ( ,)122/1( ,حسـ ــن صـ ــحيح» .واحلـ ــاكم يف املسـ ــتدرا)311 ( ,)169/1( ,
بلف  ...« :أجر معتمر اتم العمرة» وصححه على شر البخاري ,ووافقه الذهيب.
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وال ريــب أن تعلُّـم القــرآن وتعليمــه أي يف مقدمــة اخلــري الــذي يعلــم أو يـُـتعلم؛ ذلــو أنــه كــالم هللا
جل جالله.
ويف يذذديث آخذذر وخذذر الاذذل  ون ْذذتعلم اخل ذ وْعلمذذه ِباْل ذة اجمللهذذد يف سذذبْ هللا تعذذلَل
بقولهْ« :ا جلء ْسجدي هلا ،مل ُته يَل خل يتعلمه وو يعلمه ،هو ِباْلة اجمللهد يف سبْ
هللا .وْا جلء لغ ذل هو ِباْلة الرج ياظر يَل ْتلع غ ه»(.)1
وأجــدر مبــتعلم القــرآن ومعلمــه أن ينــزل منزلــة اجملاهــد يف ســبيل هللا تعــاىل؛ ذلــو أن ـه جاهــد نفســه
وهواه ــا ,وجاه ــد الش ــيطان ,وص ـ وص ــابر وراب ـ يف ه ــذا احلل ــق املبارك ــة ,وت ــرا ال ــدنيا وزينته ــا,
فاستحق هذا الشرف العظيم جزءا وفاقا.
وكلن الْذحلبة ورابعذوهم ويذرص الاذلس علذن تعلذم وتعلذْم كتذلب هللا عذْ وجذ ويذث الاذلس
وتشجْعهم علن ايتسلب األجر يف ذل  ,وفيما أي طائفة من أهبارهم املباركة:
 -1عن عبد هللا بن مسعود  قال« :لو جعل ألحد مخس قالئص()5؛ إن صلى ال داة ابلقرية
لبــات يقــول ألهلــه :لقــد آن ل أن أنطلــق .وهللا ال يقعــد أحــدكم فيــتعلم مخــس آدت مــن كتــاب
هللا ,فلهن هري له من مخس قالئص ومخس قالئص»(.)3

( )1رواا ابن ماجه ,يف املقدمة ,ابب فضل العلماء واحلث علـى طلـب العلـم ,)557 ( ,)85/1( ,وقـال األلبـا يف
صحيح ابن ماجه« :)186 ( ,)22/1( ,صحيح».
(( )5القالئص) :مجع قلو  ,وهي الناقة الشابة ,وجتمع على قال
انظر :النهاية يف غريب احلديث واألرير.)111/2( ,
( )3رواا ابن أيب شيبة يف مصنفه( ,)133/6( ,رقم .)31172

وقلص أيضا.
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 -5عن أيب عبيدة عن أبيه عن عبد هللا بـن مسـعود « : أنـه كـان يقـر القـرآن ,فيمـر اب يـة,
فيقول للرجل :هذها ,فوهللا ي هري مما على األرمل من شيء»(.)1
 -3وعن األعم قال :مر أعرايب بعبد هللا بن مسعود ,وهو يقر قومـا القـرآن ,أو قـال :وعنـدا
قــوم يتعلمــون القــرآن ,فقــال :مــا يصــنع هــنيالء؟ فقــال ابــن مســعود« :يقتســمون م ـرياث حممــد 
»(.)5
وأجـر تعلُّـم وتعلــيم القـرآن العظـيم لــيس حكـرا علـى الصــحابة الكـرام واتبعـيهم ,وإنــا هـو لكـل مــن
ذو حذوهم ويسـري علـى هطـاهم املباركـة يف تعلـم كتـاب هللا تعـاىل إىل يـوم الـدين ,وذلـو فضـل
هللا ينيتيــه مــن يشــاء ,وهللا ذو الفضــل العظــيم ,نســأل هللا تعــاىل مــن فضــله ومنــه وكرمــه ,إنــه جـواد
كرمي.
***

( )1رواا أبو عبيد القاسم يف فضائل القرآن (  ,)25وانظر :فضائل القرآن ,البن الضـريس (  ,)27وقـال ا يثمـي
يف جممع الزوائد« :)166/7( ,رواا الط ا ورجاله ريقات».
( )5رواا أبــو عبيــد القاســم يف فضــائل القــرآن (  ,)21وأوردا احلــاف ا يثمــي يف جممــع الزوائــد,)152-153/1( ,
ابب فضل العا واملتعلم ,من رواية الط ا يف «األوس » وقال« :إسنادا حسن».
وانظر :جامع األصول ,)595-591/1( ,وهو فيهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املطل الرابع
ْا علَّم آية كلن له ثوا ل ْل تلْ

َل ي ون تعلذْم الاذلس القذرآن العظذْم ْذا الافذع املتعذدي ،وهذو ْذل يلحذق املعلذم ْذا عملذه
الْلخ ويسالته بعد ْوته.
فعــن أيب هريــرة  قــال ,قــال رســول هللا َّ « :
ين ممذذل يلحذذق املذذيْا ْذذا عملذذه ويسذذالته بعذذد
علمذل علمذه ونشذره ،وولذ ْدا صذلَْل تركذه .وْْذح ْفل و ثذذه ،وو ْسذج ْدا باذله وو بْتْذل َلبذذا
ْوتذهْ ،
السذبْ باذذله ،وو هن ْذرا وجذراه ،وو صذذدَة وخرجهذل ْذذا ْللذه يف صذذحته ويْلتذذه .يلحقذه ْذذا بعذذد
ْوته»(.)1
وتعليم النا القرآن العظيم داهل يف عموم الداللة على اخلري.
لقوله ْ« :ا َّ
دا علن خ له ْا وجر لعله»(.)5
قــال النــووي رمحــه هللا( « :)3فيــه فضــيلة الداللــة علــى اخلــري والتنبيــه عليــه واملســاعدة لفاعلــه ,وفيــه
فضيلة تعليم العلم وو ائب العبادات ,السيما ملـن يعمـل هبـا مـن املتعبـدين وغـريهم .واملـراد بــ(مثل
أجر فاعله) أن له ريوااب بذلو الفعل كما أن لفاعله ريوااب ,وال يلزم أن يكون قدر ريواهبما سواء».

( )1رواا اب ــن ماج ــة واللفـ ـ ب ــه ,يف املقدم ــة ,ابب ريـ ـواب معل ــم الن ــا اخل ــري .)525 ( ,)88/1( ,واب ــن هز ــة يف
صــحيحه .)5291 ( ,)151/2( ,وحســنه املنــاوي يف فــيض القــدير .)5297 ( ,)221/5( ,ووافقــه األلبــا
يف :صــحيح ابــن ماجــة ,)198 ( ,)26/1( ,وصــحيح اجلــامع (  ,)5531وأحكــام اجلنــائز ( ,)176واإلرواء
(.)1179
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب اإلمارة ,ابب فضل إعانة ال ازي يف سبيل هللا.)1893 ( ,)1216/3( ,
( )3صحيح مسلم بشر النووي.)25-21/13( ,
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«وذهب بعض األئمة إىل أن املثل املذكور يف هذا احلديث وحنوا إنا هو ب ري تضعيب.
وقال القرطيب :إنه مثله سواء يف القدر والتضعيب؛ ألن الثواب على األعمـال إنـا هـو بفضـل مـن
هللا يهبه ملن يشاء على أي شيء صـدر منـه ,هصوصـا إذا صـحت النيـة الـة هـي أصـل األعمـال
يف طاعــة عرــز عــن فعلهــا ملــانع منــع منهــا ,فــال بعــد يف مســاواة أجــر ذلــو العــاجز ألجــر القــادر
والفاعل ,أو يزيد عليه»(.)1
ْاْوصذل علْذذه يذذأ لذذو كلن ذ آيذذة وايذذدة يف َولذذه :
كْذذف يذا جذذلء وجذذر تعلذذْم القذذرآن
ْ
«ْا علَّم آية ْا كتلب هللا عْ وج  ،كلن له ثوا ل ْل تلْ »(.)1
وهذا من ا اثر احلسنة الة تكتب يف ميزان معلم القرآن؛ ألنه كان السبب املباشر يف تعليمها.
آاث َ مه َم} [يس.]15 :
َّْوا َو َ
ولذلو قال هللا تعاىلَ { :ونَكَتم م َْل ََد م

َّْوا} مــا عمل ـوا مــن األعمــال قبــل املــوت؛ شــبهت أعمــا م يف احليــاة الــدنيا
«فــاملراد ب ـ{ َْذذل ََذذد م
أبشياء يقدموتا إىل الدار ا هرة كما يقدم املسافر ريقله وأمحاله.

( )1عون املعبود شر سنن أيب داود.)57-56/12( ,
( )5صححه األلبا يف السلسلة الصحيحة )1332 ( ,)353/3( ,وقال« :أهرجه سهل القطان يف« :حديثه عن
شيوهه» (.»)5/523/2
مث سـا رجـال اإلســناد وقـال« :وهـذا إســناد جيـد عزيـز ,رجــال ريقـات رجـال مســلم غـري حممـد بــن اجلهـم وهـو ابــن
هــارون الكاتــب الســمري ترمجــه اخلطيــب ( )161/5بروايــة مجاعــة مــن الثقــات عنــه ,وقــال( :وقــال الــدارقط  :ريقــة
صدو )».
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َّْوا} مثــل مــا
وأمــا ا اثر فهــي آاثر األعمــال وليســت عــهل األعمــال بقرينــة مقابلتــه ب ـ{ َْذذل ََذذد م

يلكون من هري أو يثري بهل النا ويف النفو »(.)1

َ
آاث َ مه َم}.
وهالَ َوَلن
للمفسريا يف قولهَ { :و َ
م

القــول األول :تكتــب أعمــا م الــة ابشــروها أبنفســهم ,وآاثرهــم الــة أريروهــا مــن بعــدهم ,إن هــريا
فخري ,وإن شرا فشر.
سا يف اْلسالِّ ساَّة يساة ،له وجرهل ،ووجر ْا عم ذل بعذده،
ويشهد له َوله ْ« :ا َّ
سا يف اْلسالِّ ساَّة سْئة ،كلن علْذه وز هذل ووز
ْا غ ون ياقص ْا وجو هم شَء .وْا َّ
ْا عم ل ْا بعدهْ ،ا غ ون ياقص ْا ووزا هم شَء»(.)1
«فكل هري عمل به أحد من النا  ,بسبب علم العبـد ,وتعليمـه ,أو نصـحه ,أو أمـرا ابملعـروف,
أو تيه عن املنكر ,أو علم أودعه عنـد املتعلمـهل ,أو يف كتـب ينتفـع هبـا يف حياتـه وبعـد موتـه ,أو
عمل هريا ,من صـالة ,أو زكـاة ,أو صـدقة ,أو إحسـان ,فاقتـدل بـه غـريا ,أو عمـل مسـردا ,أو
حمال مـن ا ـال ,الـة يرتفـق هبـا النـا  ,ومـا أشـبه ذلـو ,فإتـا مـن آاثرا ,الـة تكتـب لـه ,وكـذلو
عمل الشر»(.)3
القوا الالر :إن املراد بذلو آاث خطلهم يَل الطلعة وو املعْْة.

( )1التحرير والتنوير.)512/55( ,
( )5رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب الزك ــاة ,ابب احل ــث عل ــى الص ــدقة ول ــو بش ــق مت ــرة أو كلم ــة طيب ــة,)712/5( ,
( .)1117
( )3تفسري السعدي.)531/2( ,
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ويشهد له قول جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهمـا ,قـال :هلـت البقـاع حـول املسـرد .فـأراد بنـو
س ــلمة أن ينتقل ـوا إىل ق ــرب املس ــرد .بل ــغ ذل ــو رس ــول هللا  . فق ــال ــم« :ين ذذه بلغ ذذّن ونك ذذم
تريذذدون ون تاتقلذذوا َذذرب املسذذجد» قــالوا :نعــم .د رســول هللا قــد أردان ذلــو .فقــال «َي بذذّن
سلمة! دَي كم .تكت آاث كم( .)1دَي كم .تكت آاث كم»(.)1
قـال ابــن كثـري رمحــه هللا(« :)3وهـذا القــول ال تنــايف بينـه وبــهل األول ,بـل يف هــذا تنبيـه وداللــة علــى
ذلــو بطريــق األوىل واألحــرل ,فإنــه إذا كانــت هــذا ا اثر تُكتــب ,فــ،ن تكتــب تلــو الــة فيهــا
قدوة هبم من هري أو شر بطريق األوىل».
***

املطل اخللْس
ثواب ْا يعلم ووَلده القرآن

تعلْم القرآن العظْم لألوَلد الْغل ساَّة ْتَّبعة عاد سلفال الْلخ ضَ هللا عاهم و عَ:

(( )1ددركــم .تكتــب آاثركــم) .معنــاا الزم ـوا ددركــم ,فــإنكم إذا لزمتموهــا كتبــت آاثركــم وهطــاكم الكثــرية إىل املســرد.
«صحيح مسلم بشر النووي.»)169/2( ,
( )5رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب املس ــاجد ومواض ــع الص ــالة ,ابب فض ــل كث ــرة اخلط ــأ إىل املس ــاجد (,)265/1
( .)662
( )3تفسري ابن كثري.)291/6( ,
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 -1عــن ســعيد بــن جبــري( )1قــال :إن الــذي تدعونــه املفصــل هــو ا كــم .قــال :وقــال ابــن عبــا
رضي هللا عنهما :تويف رسول هللا  , وأان ابن عشر سنهل وقد قرأت ا كم(.)5
 -5وعن سعيد بن جبري ,عن ابن عبا رضي هللا عنهما :مجعت ا كم يف عهـد رسـول هللا 
 ,فقلت له :وما ا كم؟ قال :املفصل(.)3
قــال ابــن كثــري رمحــه هللا(« :)2فيــه داللــة علــى ج ـواز تعلــيم القــرآن يف الصــبا ,وهــو ــاهر ,بــل قــد
يكــون مســتحبا أو واجبـا؛ ألن الصــيب إذا تعلــم القــرآن بلــغ وهــو يعــرف مــا يصــلي بــه ,وحفظــه يف
الص ـ ر أوىل مــن حفظــه كبــريا ,وأشــد علوق ـا خبــاطرا ,وأرســب وأريبــت ,كمــا هــو املعهــود مــن حــال
النا ».
َّوْل وجر الوالديا اللَّليا يعلملن ووَلدمهل كتلب هللا عْ وج ويْران علن ذلذ  ،هذو وجذر
عظْم يتناسب وتعبهما وص مها وحتملهما املشقة يف ذلو ,أبن يُكسيا ُحلَّتـهل ال يقـوم مـا أهـل
الدنيا:

( )1هو سعيد بـن جبـري بـن هشـام األسـدي ,مـوالهم ,الكـويف ,أبـو عبـد هللا ,وقيـل :أبـو حممـد ,مـن أئمـة السـلب ,مـن
الطبقــة الثالثــة ,ومــن الفقهــاء والعلمــاء الصــاحلهل الثقــات ,وكــان عابــدا فاضــال ورعــا ,هــرج مــع ابــن األشــعث علــى
احلراج وإىل ب أمية ,فلما متكن منه احلراج قتله ,وذلو سنة (92هـ) ,وعمرا ( ,)29وقيل ( )27سنة.
«انظر :هتذيب التهذيب ,)12-11/2( ,ترمجة (.»)12
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب :تعليم الصبيان القرآن( ,)1655/3( ,رقم .)2132
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,الكتاب نفسه ,والباب نفسه( ,)1655/3( ,رقم .)2136
( )2فضائل القرآن ( .)556
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عــن بريــدة بــن احلصــيب  قــال :كنــت عنــد رســول هللا  فســمعته يقــول« :ين القذذرآن يلقذذن
صليبه يوِّ القْلْة يَ ياشق عاه َره كللرج الشلي (ْ ،)1قوا له :ه تعر ّن؟ ْقوا:
ْل وعر ْ ،قوا :وَ صليب القرآن الذلي وظمأتذ يف ا ذواجر( ،)1ووسذهرً لْلذ  ،وين
ك ذ راجذذر ْذذا و اء َتل تذذه ،وين ذ الْ ذوِّ ْذذا و اء ك ذ َتذذل ةْ ،عطذذَ املل ذ بْمْاذذه ،واخللذذد
بشذذملله ،ويوضذذع علذذن وسذذه راٍ الوَذذل  ،ويكسذذن والذذداه يلتذذَ َل يق ذوِّ مذذل وه ذ الذذدنْل،
ْقوَلن :مب كسْال هلا؟ ْقلاِ :بخل ولدكمل القرآن.
مث يقلا له :اَرو ،واصعد يف د ٍ اِاة وغر هل ،هو يف صذعود ْذل داِّ يقذرو ،هذلا( )1كذلن ،وو
تْال(.)1(»)2
تر ْ
(( )1الشلي ) :هو املت ري اللون لعارمل من مرمل أو سفر أو حنومها.
«النهاية يف غريب احلديث واألرير ,)228/5( ,مادة :شحب».

(( )5ا واجر) :مجع هاجرة ,وهو نصب النهار عند زوال الشمس إىل العصر ,عند اشتداد احلر.
«انظر :النهاية يف غريب احلديث ,)522/2( ,مادة :هرر».
(( )3هذا) :ا ذ وا ذذ بفتح ا اء :هو سرعة القراءة وسرعة القطـع ,يقـال :هـذ القـرآن يهـذا هـذا :إذا أسـرع يف قراءتـه
وسردا.
«انظر :لسان العرب ,)2623/6( ,مادة :هذذ».
تْال) :ترتيل القراءة :هو التأ فيها والتمهل وتبيهل احلروف واحلركات.
(( )2تر ْ
«النهاية يف غريب احلديث ,)192/5( ,مادة :رتل».

ذوَل أمح ـ ــد يف املسـ ـ ــند )53111 ( ,)538/2( ,وقـ ـ ــال حمقق ـ ــو املس ـ ــند:)55921 ( ,)25/38( ,
( )2رواا ْط ذ ذ ذ ْ
« إسنادا حسن يف املتابعـات والشـواهد مـن أجـل بشـري بـن املهـاجر ال نـوي ,وابقـي رجالـه ريقـات رجـال الشـيخهل,
وحسنه احلاف ابن كثري يف تفسريا ,)65/1( ,ولبعضه شواهد يصح هبا».
وابن أيب شيبة يف مصنفه ( ,)31122 ( ,)159/6وعبد الرزا يف مصنفه ()6112 ( ,)372/3

=
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ويف حديث أيب هريرة  مرفوعا إىل النيب  قـال ....« :ويمكسن والداه يلتََ ،ل تقذوِّ ذم
الذ ذذدنْل وْذ ذذل ْهذ ذذلْ ،قذ ذذوَلنَ :ي ب! وَ لاذ ذذل هذ ذذلا؟ ْقذ ذذلا :بتعلذ ذذْم ولذ ذذدكمل القذ ذذرآن»...
احلديث(.)1
وحق ذين الوالدين أن يعربا ويدهشا مـن هـذا اإلنعـام العظـيم الـذي حصـال عليـه مـن حيـث ال
تســبان ,فعنــدما يكســى هــذان الوالــدان حلتــهل عظيمتــهل مــن حلــل اجلنــة أغلــى وأطــن مــن الــدنيا
ومــا فيهــا ,يتســاءالن يف دهشــة :مــن أيــن لنــا مثــل هــاتهل احللتــهل ولــيس لنــا – فيمــا نعلــم – مــن
العمل والطاعات ما ينيهلنا للفوز هبذا الكرامة العظيمة؟
فيُراابن :بتعليم ولدكما القرآن وص كما عليه وإهـال النصـح لـه .وهكـذا فـإن صـاحب القـرآن
من أبر النا بوالديه ,ولو علم كل والدين ما صل ما عند هللا تعاىل من الكرامة والرفعة أبهذ
ولدمها للقرآن العظيم لبـادرا إىل دفـع أوالدمهـا دفعـا ,وحـثهم حثـا علـى تعلـم القـرآن الكـرمي وتالوتـه
وتدبرا(.)5

=

وذكرا البوصريي يف مصبا الزجاجة )1351 ( ,)187/3( ,وقال« :هذا إسناد رجاله ريقات» .وذكرا ا يثمـي
يف جممع الزوائد ,)129/7( ,وقال« :رول ابن ماجه منه طرفا ,ورواا أمحد ورجاله رجال الصحيح».
ُمتْرا احلاكم يف املسـتدرا )5123 ( ,)725/1( ,وقـال« :حـديث صـحيح اإلسـناد علـى شـر مسـلم
و واه
ْ
و رجـ ـ ـ ـ ــاا» ,وأقـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـ ـ ـ ــذهيب .وابـ ـ ـ ـ ــن ماج ـ ـ ـ ــه .)3781 ( ,)1525/5( ,وأمحـ ـ ـ ــد يف املسـ ـ ـ ــند,)325/2( ,
( .)53156
( )1رواا الط ـ ـ ـ ا يف «األوس ـ ـ ـ » .)2762 ( ,)21/6( ,وأوردا األلبـ ـ ــا يف السلسـ ـ ــلة الصـ ـ ــحيحة,)795/6( ,
(  )5859وقال« :احلديث حسن أو صحيح؛ ألن له شاهدا من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتمامه».
( )5انظر :أنوار القرآن ,ملصطفى احلمصي.)185-181 ( ,
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الشاطيب رمحه هللا حينما قال:
وقد أحسن
ُّ
فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه متمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكا

جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبرال

هني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداا عليهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج واحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

فمـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــنكم ابلنرـ ـ ـ ـ ـ ــل عنـ ـ ـ ـ ـ ــد جزائـ ـ ـ ـ ـ ــه

()1

أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هللا والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

وهذا من ا اثر احلسنة الة تُكتب يف ميزان الوالدين ,ألتما السبب املباشر يف تعلـيم هـذا الولـد,

آاث َ مهذ َذم} [يــس .]15 :كمــا مــر بنــا يف املطلــب
َّْوا َو َ
مصــداقا لقولــه تعــاىلَ { :ونَكَتمذ م َْذذل ََذذد م
الرابع من هذا املبحث.
***

( )1انظر :حرز األما ووجه التها يف القراءات السبع.)13-15 ( ,
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املبحث الاللث
ضلئ تالوة القرآن
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه مخسة مطالب

األوا :التالوة جتارة راثة.
الالر :تنزل السكينة والرمحة واملالئكة للتالوة.
الاللث :اغتبا صاحب التالوة.
الرابع :التالوة حلية ألهل اإل ان.
اخللْس :التالوة كلها هري.
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سهْد

كــان رســول هللا  يُكثــر مــن تــالوة القــرآن العظــيم ,فكــان يقــرتا قائم ـا ,وقاعــدا ,ومضــطرعا,
ومتوض ا ,وحمداث ,ويف سريا وركوبه ,وسائر أحواله.
فعن عبد هللا بن م فل  قال « :وي سوا هللا  يذوِّ ذتح ْكذة ،وهذو يقذرو علذن ايلتذه
سو ة الفتح»(.)1
وهَ ساَّة َلبد ْذا ييْلئهذل يف ركوبنـا ملختلـب وسـائل التنقـل املر ـة يف هـذا الزمـان هصوصـا أن
بعض رحالت التنقل ال ية أو اجلوية أو البحرية تست ر الساعات الطوال ورمبا األدم املتتابعة.
وعــن عائشــة رض ـي هللا عنهــا أتــا قالــت« :كذذلن سذذوا هللا  يتكذذ :يف يجذذري ووَ يذذلئض،
ْقرو القرآن»(.)1
ويْلَ لبْلن جوازهل ،ولكا ييخذل ْاهذل ونذه
وهله ْا األ علا الَ كلن يعملهل سوا هللا ْ 
 كلن يقرو القرآن يف سلئر ويواله.
« وأم ــا القـ ـراءة يف الطري ــق :فاملخت ــار أت ــا ج ــائزة غ ــري مكروه ــة إذا يتل ــه ص ــاحبها ,ف ــإن الته ــى
صاحبها عنها كرهت ,كما كرا النيب  القراءة للناعس خمافة ال ل »(.)3

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب :القراءة على الدابة.)2132 ( ,)1651/3( ,
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب احليض ,ابب االضطراع مع احلائض يف حلاف واحد.)311 ( ,)526/1( ,
( )3التبيان يف آداب محلة القرآن.)115 ( ,
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املستحب للقار يف غري الصالة أن يسـتقبل القبلـة ,ونلـس متخشـعا بسـكينة ووقـار ,فهـذا هـو
و
ُّ
األكمــل ,ولــو قـرأ قائمـا ,أو مضــطرعا أو يف فراشــه ,أو علــى غــري ذلــو مــن األحـوال جــاز ,ولــه
أجر ,ولكن دون األول(.)1
وق ــد ريب ــت ع ــن عائش ــة رض ــي هللا عنه ــا أت ــا قال ــت« :إ ألقـ ـرأ ح ــزيب( )5وأان مض ــطرعة عل ــى
سريري»(.)3
وَراءة القرآن حمبوبة علن اْلطالق ،يَل يف ويواا ُمْوصة جذلء الشذرع ِبلاهذَ عذا القذراءة
ْهل ،كالقراءة حال الركوع ,والسرود ,والتشهد ,وغريها من أحوال الصـالة سـول القيـام ,وتكـرا
القـراءة حــال القعــود علــى اخلــالء ,ويف حــال النعــا  ,وكــذا إذا اســتعرم عليــه القــرآن فلــم يــدر مــا
يقول ,وكذا يف حال اخلطبة ملن يسمعها(.)2
وقد حث النيب  أصحابه إىل قراءة القرآن بصفة فردية أو مجاعية ,ويف البيوت ,ويف املساجد.
وكان رسول هللا  يدعو أصحابه إىل قراءة القـرآن يف الطرقـات بلسـان حالـه ,فلـنلح أن آدت
كثرية نزلت عليه  يف طريق سـفرا فكـان يقـرأ هبـا ,وهـي دعـوة غـري مباشـرة منـه  إىل االقتـداء
به يف القراءة حأ يف الطريق.
وأما دعوته  إىل القراءة بـورد يـومي ,فنرـدها يف قولـه ْ« :ذا َِّ عذا يْبذه ،وو عذا شذَء
ْاه ،قروه ْمل بَ صالة الفجر وصالة

( )1انظر :املصدر نفسه.)112-113 ( ,
( )5هو مقدار معلوم من القرآن توا ب عليه فتقرتا يوميا رضي هللا عنها.
( )3رواا الفرديب يف «فضائل القرآن»( ,)531 ( ,رقم  .)122وأبـو عبيـد يف «فضـائل القـرآن»( ,)119 ( ,رقـم
.)195 ,191
( )2انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن.)123-125 ( ,
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الظهر ،كت له كأمنل َروه ْا اللْ »(.)1
ويف هذا دعوة منه  إىل مالزمة الورد اليومي يف قراءة القرآن العظيم.
ومك هلا يريذد بذه  ي َّ
ذث وْتذه علذن اْلكاذل ْذا َذراءة القذرآن الكذرمي؛ ليعـي معهـم يف كـل
ش ون حياهتم ,ما استطاعوا إىل ذلو سبيال(.)5
وفضائل تالوة القرآن الكرمي كثرية ومباركة ,تعود ابخلري على صاحبها يف الدنيا وا هرة ,ولو يعلـم
املسلمون ما يف التالوة من الفضائل وامل امن ملا تركوا كتـاب هللا تعـاىل مـن بـهل أيـديهم ,يتلونـه آانء
الليل وأطراف النهار ,واحلديث عن أهم هذا الفضائل جندا يف املطالب ا تية:

املطل األوا
التالوة َتل ة احبة

َ
 -1يقول هللا تعاىل{ :يَ َّن الَّ َذليا يذ َتذلمذو َن كَتذلب ََّ
ذله َم َس ًّذرا
ذلْوا َّ
الْ َذالةَ َووَن َف مقذوا ممَّذل َ َزَذَاَ م
َ َ
اَّلل َووَََ م
ََ
َ َ
َ
َ
ضذلَ َه يَنَّذذهم غَ مفذو َشذ مكو }
مجذذوَ مه َم َويَ َْيذ َد مهم َمْذذا َ َ
َو َع َالنَْذةْ يَذ َر مجذو َن َتَذذل َةْ لَّذا تَذبمذذوَ * لْمذ َذو مَْذ مه َم و م
[فاطر .]31-59 :فهذا ريناء من هللا تعاىل على قراءة القرآن العظيم.
قال القرطيب رمحه هللا(« :)3هله هَ آية ال مق َّراء َ
العلْلَ العللَمَ» .فقد

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين ,ابب جامع صالة الليل.)727 ( ,)212/1( ,
( )5انظر :يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكرمي.)23-25 ( ,
( )3تفسري القرطيب.)322/12( ,
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أه هللا تبارا وتعاىل عن عبادا املنيمنهل الذي يتلون كتابه وينيمنون به ويعملون مبا فيـه ,مـن إقـام
الصالة ,واإلنفا مما رزقهم هللا ليال وتارا ,سرا وجهـارا أتـم يرجـون عنـد هللا تعـاىل ريـوااب البـد مـن
حصوله.
وكان مطرف بن عبد هللا( )1رمحه هللا ,إذا قرأ هذا ا ية يقول :هذا آية القراء(.)5
ومعل{ :يذ َتذلمو َن كَتلب ََّ
اَّلل} أي يداومون على تالوته وهي شأتم وديـنهم ,حـأ صـارت ـة
َ َ
َ
م وعنواانَ(.)3
فهذا ريناء من هللا تعاىل على قراء القرآن العظيم أتم يستمرون علـى تالوتـه ويـداومون عليهـا ,فهـم
يتلون ألفا ه بدراسته ,ومعانيه بتتبعها واستخراجها(.)2
فهنيالء الصاحلون ,يرجون أبفعا م الصاحلةََ{ :تَل َْة لَّا تَذبموَ } أي :لن تكسد ولن هتلو.

يقال :ابرت السو إذا كسدت ,وابر الطعام إذا فسد(.)2

وجاءت صفة هذا الترارة الراثة أبتا{ :لَّا تَذبمذوَ } أي :لـن هتلـو ابخلسـران أصـال ,للداللـة

على أتا ليست كسائر الترارات الدنيوية الدائرة بهل

( )1هــو مطــرف بــن عبـ د هللا بــن الشــخري (أبــو عبــد هللا) احلرشــي العــامري البصــري ,أحــد أئمــة التــابعهل ,فقيــه ,عابــد,
جماب الدعوة ,له فضل وورع وعقل وأدب ,قال العرلي« :كان ريقة ينج ابلبصرة من فتنة ابـن األشـعث إال هـو
وابن سريين» .تويف سنة (92هـ)« .انظر :سري أعالم النبالء.»)192-187/2( ,
( )5انظر :تفسري ابن كثري.)267/6( ,
( )3انظر :الكشاف .)651/3( ,تفسري أيب السعود.)121/7( ,
( )2انظر :فتح القدير .)328/2( ,تفسري السعدي.)516/2( ,
( )2انظر :تفسري الط ي .)135/55( ,تفسري السمرقندي.)235/5( ,
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الـربح واخلسـران؛ ألنــه اشـلاء اب بفــان ,واإلهبــار أبتــم يرجــون ذلــو مــن أكــرم األكــرمهل ,وعــد
مقطوع ومضمون ثصول مرجوهم(.)1
فهــذا جتــارة مــن أجــل الترــارات ,وأعالهــا ,وأفضــلها ,أال وهــي رضــا الــرمحن جــال جاللــه ,والفــوز
جبزيل ريوابه ,والنراة من سخطه وعقابه(.)5
ه ذ ْذذا ْشذ َمذمر يَل اِاذذة ِبْلكاذذل ْذذا تذذالوة القذذرآن؛ فإتــا جتــارة راثــة ومضــمونة عنــد أكــرم
لً سذام َد َخلم مهم جاَّ ٍ
األكرمهل القائل يف كتابه العزيـز{ :والَّ َليا آْامذواَ و َع َملمذواَ َّ َ َ
ذلً ََتَذ َري
َ َ
الْذلََ َ
َ َ َ َ

اَّلل ي ًّق ذل وْذذا وَص ذ َد مق َْذذا مَ
َ
َْذذا َحتَتَهذذل األَنَذهذذل َخللَذ َذد َ
ذْال} [النســاء:
اَّلل ََذ ْ
ْهذذل وَبَذ ْدا َو َع ذ َد م َ َ َ َ َ
يا َ
َ
َ م
َ
َ
.]155

َ َ
ضذذلَ َه} ,أي :ليـوفيهم ريـواب مــا فعلــوا
مجذذوَ مه َم َويَ َْيذ َد مهم َمْذذا َ َ
«و ـذا قــال تعــاىل{ :لْم ذ َذو مَْذ مه َم و م
ويضــاعفه ــم بــزددات ختطــر ــم{ ,يَنَّذذهم غَ مفذذو } ,أي :لــذنوهبمَ { ,شذ مكو } للقليــل مــن

أعما م»(.)3
فــاهلل ســبحانه وعــد أهــل القــرآن العــاملهل بــه بعظــيم األجــر وأن يزيــدهم مــن لدنــه تفضــال وتكرمـا,
وهذا الزددة ال يعلم مقدارها إال هللا ذو الفضل العظيم.
 -5عن عبد هللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ْ« :ا َرو يرْل ْذا كتذلب هللا لذه بذه
يساة ،واَساة بعشر وْال لَ ،ل وَوا {آمل} يرف ،ولكا ولف يرف وَلِّ يرف وْْم

يرف»(.)2

( )1انظر :تفسري أيب السعود.)121/7( ,
( )5انظر :تفسري السعدي.)517/2( ,
( )3تفسري ابن كثري.)267/6( ,
( )2رواا اللمــذي ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب مــا جــاء فــيمن ق ـرأ حرفــا مــن القــرآن مــا لــه مــن األجــر,)172/2( ,
(  )5911وقال« :حسن صحيح غريـب» وصـححه احلـاكم ,وأقـرا الـذهيب .وصـححه األلبـا يف صـحيح سـنن
اللمذي .)5357 ( ,)9/3( :وصحيح اجلامع.)6269 ( ,)1113/5( :
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وعن عبد هللا بن مسعود  قال« :تعلموا هذا القرآن؛ فإنكم تنيجرون بتالوته بكل حرف عشر

حسنات ,أما إ ال أقول{ :آمل} ولكن ألب والم وميم».

ويف رواية أهرل أنه قال« :ألب والم وميم ريالريون حسنة»(.)1
ق ــال املب ــاركفوري( )5رمح ــه هللا« :واحل ــرف يطل ــق عل ــى ح ــرف ا ر ــاء ,واملع ــا  ,واجلمل ــة املفي ــدة,
والكلمة املختلب يف قراءهتا ,وعلى مطلق الكلمة»(.)3
ويش هلا اَديث العظْم يَل عدة وْو :
ووَل :أن يف تالوة كل حرف من كتاب هللا عز وجل عشر حسنات,
ْ

( )1رواا أبو عبيد يف «فضائل القرآن» ,ابب فضل قـراءة القـرآن واالسـتماع إليـه ,)52 ( ,والـدارمي ,كتـاب فضـائل
القرآن ,ابب فضل من قرأ القـرآن( ,)315/5( ,رقـم  .)3318والطـ ا يف «املعرـم الكبـري»( ,)121/9( ,رقـم
 .)8628والف ــرديب يف «فض ــائل الق ــرآن»( ,)169 ( ,رق ــم  .)63واب ــن أيب ش ــيبة يف مص ــنفه ,كت ــاب فض ــائل
القرآن ,ابب ريواب من قرأ حروف القرآن( ,)265/11( ,رقم .)9983
وأوردا األلبا يف« :السلسلة الصحيحة»( ,)567/5( ,رقم .)661
وقــال :د .إب ـراهيم علــي الســيد يف كتابــه «األحاديــث وا اثر ال ـواردة يف فض ـائل ســور القــرآن الكــرمي» ( :)21
«إسنادا حسن ,فيه عمر بن عبيد صدو  ,وبقية رجاله ريقات».
( )5هو حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم هبادر املباركفوري ,حمدث ولـد بقريـة مبـاركفور – مـن توابـع أعظـم كـدة –
اب نــد ســنة (1583هــ) ,وقـرأ ابلعربيــة وابلفارســية وابألرديــة ,ورحــل إىل الــبالد القريبــة منــه ,وقـرأ علــى مجاعــة ,كــان
ورعــا ,إمامــا يف الســنة؛ أوذي يف هللا كثــريا فصـ  ,وقــد أســس عــدة مــدار  ,در فيهــا بنفســه ,مث اعتــزل يف بيتــه,
وانقط ــع للت ــأليب ,وانتف ــع ب ــه هل ــق كث ــري .وم ــن آاثرا« :حتف ــة األح ــوذي يف ش ــر ج ــامع اللم ــذي» ,وغ ــريا م ــن
املنيلفات .تويف يف موطنه مباركفور سنة (1323هـ).
«انظر :معرم املنيلفهل .)392/3( ,راجع ترمجته بتوسع يف :مقدمة حتفة األحوذي.»)623-612 ( ,
( )3حتفة األحوذي.)185/8( ,
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وه ــذا ه ــو أق ــل التض ــاعب املوع ــود بقول ــه تع ــاىل َْ { :ذذا َج ذذلء َِب َََ َس ذذاَ َة َذلَ ذذهم َع َش ذ مذر و ََْاَل ََذذل}

ضَ
اَّلل و َ
اسع َعلَْم} [البقـرة .]561 :وال شـو
ف لَ َما يَ َ
لع م
[األنعامَ { .]161 :و م
اَّللم يم َ
شلءم َو مم َ
واخلشــوع والتــدبر والتــأدب مــع

أن زددة األجــر ومضــاعفته تتناســب وحــال القــار مــن اإلهــال
كتاب هللا تعاىل.
ولذا قال أبو ذر  : قال رسول هللا « :يقوا هللا عْ وج ْ :ذا جذلء ِبَسذاة ،لذه عشذر
وْال ل ووزيد .وْا جلء ِبلسْئة ،جْاؤه سْئة ْالهل .وو وغفر»(.)1
قال النووي رمحه هللا(« :)5معناا أن التضعيب بعشرة أمثا ـا البـد منـه بفضـل هللا ,ورمحتـه ,ووعـدا
الذي ال ُ لـب ,والـزددة بعـد بكثـرة التضـعيب إىل سـبعمائة ضـعب ,وإىل أضـعاف كثـرية ,صـل
لبعض النا دون بعض على حسب مشي ته سبحانه وتعاىل».
وال نكاد جند ذكرا ينال صاحبه مثل هذا األجر بـه كمـا ينـال مـن يتلـو القـرآن ,فمـن قـرأ سـطرا أو
وجها أو جزءا كم سيحصل عليه من احلسنات؟
وإذا علمنـا أن النــا يتنــازعون يــوم القيامــة علــى حســنة واحــدة يثقلــون هبــا مـوازينهم أدركنــا عظمــة
هذا األجر الذي ينتظر من يتلون كتاب هللا حق تالوته.
وإذا ثملنــا حــال الطالــب الــذي يســت ر يف دراســة كتــاب مقــرر عليــه عش ـرات الســاعات ,ورمبــا
العديد من األدم واألسابيع ,مث يعيدا ويلخصه

( )1رواا مســلم يف صــحيحه ,كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســت فار ,ابب فضــل الــذكر والــدعاء ,والتقــرب إىل هللا,
(.)5687 ( ,)5168/2
( )5صحيح مسلم بشر النووي.)12/17( ,
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ويراجعه ,وقد ف معظمه غيبا أو شبه غيب؛ ليحصل على الدرجة الكاملة قق هبا جزءا مـن
النرــا يف أمــر دنيــوي ,وقــد ال يــنرح يف مســعاا ,ألــيس مــن اجلهــل وعمــى البصــرية أن ينصــرف
املســلم عــن تــالوة القــرآن العظــيم ,وفيــه مــن اخل ـريات وال كــات الدنيويــة واألهرويــة مــا فيــه ,وهــي
مضمونة ومكتوبة له عند رب العاملهل.

اثنْل :يقول هللا تعـاىل{ :يَ َّن ا ََ َ َ
السذذَْئَ َ
لً} [هـود .]112 :ويقـول يف التـائبهل
ساَلً يمذ َله َ َ َّ م
ْ
ََ
َ
العاملهل{ :يَََّل ْا َراب وآْذا و َع َمذ َعم ْذال َ
اَّلل سذَْئَلْأََم يسذاَ ٍ
َ
لً}
َ َ ََ َ َ َ َ
َ
صذلَْل َأ َمولَئذ َ يمذبَذ مد ما َّم َ م َ َ َ

[الفرق ــان .] 71 :فبفض ــل م ــا يتل ــوا املس ــلم م ــن كت ــاب هللا تع ــاىل ,ومب ــا يكتس ــبه م ــن حس ــنات
مضاعفة ,قد حو هللا ما اكتسب من أوزار ومعا .
فكل ابن آدم هطاء ,وال أحد ينرو من ارتكاب سي ة أو سـي ات ,أو الوقـوع يف ذنـب صـ ري أو
كبـري ,فاملســلم ثاجــة دائمــة ليكفـر عــن ذنبــه ,بــل ويبـدل هللا الكــرمي ســي اته حســنات ,هاصــة إذا
توافرت منه شرو التوبة من جهة ,وشرو التالوة املطلوبة من جهة أهرل.
وجذ َّ .وحتـول مـن صـفة
اثلاْل :كلمل ازداد امليْا استكال ْا ْا الذتالوة ازداد َْْذل عاذد هللا ع َّذْ َ
ومنزلة إىل منزلة أعلى وأعظم:
فعــن متــيم الــداري  قــال :قــال رســول هللا ْ« :ذذا َ ذرو ِبلئذذة آيذذة يف لْلذذة كت ذ لذذه َاذذوً
لْلة»(.)1

( )1رواا أمحـ ــد يف املسـ ــند .)16222 ( ,)113/2( ,والـ ــدارمي يف سـ ــننه .)3221 ( ,)337/5( ,والنسـ ــائي يف
«الكـ ل» – )11223( ,وهــو يف عمــل اليــوم والليلــة ( -)717وقــال األلبــا يف صــحيح اجلــامع (,)1113/5
( « :)6268صحيح».
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قال املناوي رمحه هللا(« :)1أي :عبادهتا»(.)5
وعــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــا رضــي هللا عنهمـا قــال :قــال رســول هللا ْ« :ذذا َذذلِّ بعشذذر
آَيً مل يكت ْا الغل لَ ،وْا َلِّ ِبلئة آية مكتذ ْذا القذلنتَ ،وْذا َذلِّ ِبلذف آيذة مكتذ
ْا املقاطريا»(.)1
ومعل « :مكت ْا القلنتَ» أي من الطائعهل اخلاشعهل املصلهل.
ومعل « :مكت ْا املقاطريا» أي املالكهل ماال كثريا ,واملراد كثرة األجر .وقيل :ممن أعطي أجرا
عظيما(.)2
وقد يبدو ألول وهلة أن قراءة ألب آية يف اليوم من األمور الصعبة,

( )1هو عب د الرتوف بن علـي بـن زيـن العابـدين بـن ـ بـن حممـد احلـدادي مث املنـاوي ,القـاهري ,الشـافعي ,ولـد سـنة
(923هـ) ,وتويف سنة (1151هـ) ,كان زاهدا كثري العبادة أحـرز العلـوم واملعـارف ,نشـأ يف حرـر والـدا وقـرأ عليـه
وعلـى كثــريين غــريا ,نبـغ يف العربيــة والتفســري واحلـديث واألدب ,ول تــدريس املدرســة الصـاحلية فأهــذ عنــه كثــريون,
مث انقطــع إىل التــأليب ,وقــد اســتوىل عليــه مــرمل أقعــدا .قيــل :إن بعــض احلاســدين دلــس لــه ــا فكــان لــي ثليفــه
على ابنه حممد ,وقد هل بعضهم بينه وبهل ابنه حممد بن عبد الرتوف املتوىف سنة (1155هـ) ,والبنه هـذا شـر
علــى التائيــة الك ـ ل للفارضــي .ولعبــد الــرتوف املنــاوي تصــانيب كثــرية منهــا« :اجلــامع األزهــر مــن حــديث النــيب
األنور» ,و«إحتاف الناسو أبحكام املناسو» ,و«اجلواهر املضية يف األحكام السلطانية» وغريها.
«انظر :مقدمة فيض القدير شر اجلامع الص ري ,للمناوي (.»)11-9/1
( )5فيض القدير شر اجلامع الص ري.)2921/11( ,
( )3رواا ابن هز ـة يف صـحيحه .)1122 ( ,)181/5( ,وابـن حبـان يف صـحيحه .)5275 ( ,)311/6( ,وأبـو
داود يف سـ ـ ــننه .)1398 ( ,)27/5( ,وقـ ـ ــال األلبـ ـ ــا يف صـ ـ ــحيح س ـ ــنن أيب داود:)1526 ( ,)563/1( ,
«صحيح».
( )2انظر :عون املعبود شر سنن أيب داود.)195/2( ,
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ولكن عندما نعلم أن تالوهتا ال تست ر من أحدان أكثر مـن سـاعة ونصـب تقريبـا ,بـتالوة متأنيـة
ندرا أن ذلو ليس من الصعوبة يف شيء.
فآهر جزءين يف القرآن الكرمي( :تبارا .وعم) قرابة ألب آية(.)1
ابعل :إن تالوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت يف الصالة ,كما مـر بنـا يف حـديث عبـد هللا
ْ
بن عمرو رضي هللا عنهما ا نب الذكر.
ذلـو أن التــال يف الصـالة نمــع أكثـر مــن أجــر يف وقـت واحــد ,فلـه أجــر الصـالة ,وأجــر الــذكر,
وأجر التالوة ,ويتضاعب ذلو مع التدبر واخلشوع وحضور القلب.
وقد بهل رسول هللا  األجر الكبري الذي يفوز به القار يف صالته مبثال مجيل مع :
فعــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول هللا « :وي ذ ويذذدكم يذا جذذع يَل وهلذذه ون َيذذد ْذذه
ثالث خلفلً( )1عظلِّ مسلن؟»َ .لال :نعمَ .لا « :االث آَيً يقرو ا ويدكم يف صالته،
خ له ْا ثالث خلفلً عظلِّ مسلن»(.)1

( )1بلغ عدد آدت جزءي «تبارا ,وعم» برواية حفص عن عاصم الكويف رمحه هللا ,)992( :فإذا أضـفنا عـدد آدت
سورة الفاحتة – وهي ركن يف الصالة – جتاوز العدد ( )1111آية.
وال يع ذلو أن يقتصر املسلم على تالوهتا يف صالته دون غريمها.
(( )5خلف ذذلً) :اخللف ــات احلوام ــل م ــن اإلب ــل إىل أن ض ــي عليه ــا نص ــب أم ــدها .مث ه ــي عش ــار .والواح ــدة هلف ــة
وعشراء« .انظر :صحيح مسلم بشر النووي.»)89/6( ,
( )3رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين ,ابب فضل قراءة القرآن يف الصالة.)815 ( ,)225/1( ,
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ف،ن يقرأ املسلم آية من كتاب هللا يف صالته هري لـه مـن أن يتصـد بناقـة حامـل عظيمـة ينـة,
وآيت ــهل ه ــري ل ــه م ــن انقت ــهل ,وري ــالاث ه ــري ل ــه م ــن ري ــالث .وكأن ــا تل ــد احلس ــنات احلس ــنات ,وهللا
يضاعب ملن يشاء ,وهللا واسع عليم .نسأل هللا الكرمي من فضله وجودا وكرمه(.)1
***

املطل الالر
تاْا السكْاة والرمحة واملالئكة للتالوة

مما ورد يف فضل االجتماع على تالوة القـرآن الكـرمي وتعلمـه ومدارسـته ,وخباصـة إذا كـان ذلـو يف
املسـرد الــذي هــو مهــول أف ــدة املـنيمنهل ,حــديث أيب هريــرة  قــال :قــال رسـول هللا « :وْذذل
اجتمع َوِّ يف بْ ْذا بْذوً هللا ،يتلذون كتذلب هللا ،ويتدا سذونه( )1بْذاهم ،يَل نْلذ علذْهم
السكْاة( ،)1وغشْتهم الرمحة( )2ويفتهم املالئكة( ،)1وذكرهم هللا

( )1انظر :أنوار القرآن.)82-79 ( ,

(( )5يتدا سذذونه) :يقرتونـه ويتعهــدون تالوتــه .وقيــل :التـدار قـراءة بعضــهم علــى بعـض تصــحيحا أللفا ــه ,أو كشــفا
ملعانيه« .انظر :حتفة األحوذي .)568/8( ,النهاية يف غريب احلديث ,)113/5( ,مادة( :در )».
(( )3السكْاة) :الوقار والتأ والسكون .وقيل :الرمحة .وقيل :هلق رقيق كالريح وا واء.
«النهاية يف غريب احلديث ,)386/5( ,مادة( :سكن)».
(( )2غشذذْتهم الرمحذذة) :أي غطــتهم الرمحــة .وغشــاا ت شــية إذا غطــاا ,وغشــي الشــيء إذا البســه« .النهايــة يف غريــب
احلديث ,)369/3( ,مادة( :غشي)».

(( )2يفتهم املالئكة) :أي دارت حو م.

«النهاية يف غريب احلديث ,)218/1( ,مادة( :حفب)».
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ْما عاده»(.)1
هلا اَديث ْا وعظم البشل اً الذَ يبشذر ذل الاذل  اجملتمعذَ لذتالوة القذرآن وتدا سذه,
فقـد رغـبهم يف مدارسـته وحـثهم علـى ذلـو ملـا فيــه مـن عـزهم وشـرفهم ,وصـال أحـوا م ,وملـا فيــه
مــن األجــر العظــيم عنــد هللا تعــاىل ,س ـواء كــان اجتمــاعهم يف املســرد أم يف غــريا مــن املــدار أو
البيوت.
قــال النــووي رمحــه هللا(« :)5ويف هــذا دليــل لفضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن يف املســرد .وهــو
م ــذهبنا ,وم ــذهب اجلمه ــور ... ,ويُلح ــق ابملس ــرد يف حتص ــيل الفض ــيلة االجتم ــاع يف مدرس ــة,
وراب  ,وحنوها إن شاء هللا تعاىل».
ويدل عليه حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهمـا« :وهنمذل شذهدا علذن الاذل 
ونذذه َذذلاَ« :ل يقعذذد َ ذوِّ يذذلكرون هللا عذذْ وج ذ يَل يفذذتهم املالئكذذة ،وغشذذْتهم الرمح ذذة،
ونْل علْهم السكْاة ،وذكرهم هللا ْما عاده»(.)1
وما أ ن جملسا من جمالس اخلري تتكارير فيـه ال كـات ,وتنهـل منـه الرمحـات ,ويعـود علـى املسـلمهل
ابألجـر اجلزيـل ,والفضـل العظـيم ,كمرلـس قـرآن فيــه تـدار وتعاهـد وتعلـم وتعلـيم ,وْذا يضذذره
َا و بع جوائْ عظْمة ,وهي كا :

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالست فار ,ابب فضل االجتماع علـى تـالوة القـرآن ,وعلـى
الذكر.)5699 ( ,)5172/2( ,
( )5انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)52/17( ,
( )3رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالست فار ,ابب فضل االجتماع علـى تـالوة القـرآن ,وعلـى
الذكر.)5711 ( ,)5172/2( ,
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السكْاة.
اِلئْة األوَل :نْل علْهم َّ

إن أول مــا يتحــب بــه هــنيالء اجملتمعــون علــى تــالوة القــرآن وتــدبرا ,نــزول الســكينة علــيهم ,وهــي
الطمأنينة والراحة النفسية ,فال يصيبهم ما  ،قلوب ا هرين من قلق واضـطراب وأمـرامل نفسـية
وعقد وخماوف جعلت حياة هنيالء جحيما ال يُطا (.)1
وْعىن السكْاة :السـكون والطمأنينـة الـة يطمـ ن إليهـا القلـب ويسـكن هبـا علـى الرغـب .وقيـل:
هي الرمحة .وقيل :الوقار .وقيل :هي مالئكة الرمحة(.)5
قـال ابــن حرــر رمحــه هللا(« :)3والــذي يظهــر أتــا مقولـة ابالشـلاا علــى هــذا املعــا  ,فيحمــل كــل
موضع وردت فيه على ما يليق به».
وقال النووي رمحه هللا(« :)2املختار أتا شيء من املخلوقات فيه طمأنينة ورمحة ومعه املالئكة».
وَد تاْل السكْاة أليد الْحلبة وهو يقرو القرآن:
فع ــن الـ ـ اء ب ــن ع ــازب  ق ــال :ك ــان رج ــل يقـ ـرأ س ــورة الكه ــب ,وإىل جانب ــه حص ــان مرب ــو
بشطنهل( ,)2فت شته( )6سحابة ,فرعلت تدنو وتدنو,

( )1انظر :ورتل القرآن ترتيال.)12 ( ,
( )5انظر :حتفة األحوذي (.)126/8
( )3فتح الباري.)27/9( ,
( )2صحيح مسلم بشر النووي.)85/6( ,

(( )2شذذطاَ) :بفــتح الشــهل املعرمــة والطــاء ,تثنيــة شــطن ,وهــو احلبــل الطويــل .وإنــا شــدا بشــطنهل لقوتــه وشــدته.
[النهاية يف غريب احلديث ,)272/5( ,مادة« :شطن»].
(( )6تغشته) :أي علته وقربت منه[ .النهاية يف غريب احلديث ,)369/3( ,مادة« :غشا»].
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تاْلذ
وجعــل فرســه ينفــر( ,)1فلمــا أصــبح أتــى النــيب  فــذكر ذلــو لــه ,فقــال« :تلذ السذذكْاة َّ
ِبلقرآن»(.)1
ويف لف قال ال اء بن عازب  : قرأ رجل الكهب ,ويف الدار دابـة ,فرعلـت تنفـر ,فنظـر فـإذا
ضبابة أو سحابة قـد غشـيته .قـال :فـذكر ذلـو للنـيب  . فقـال« :اَذرو ،ذالن! إهنذل السذكْاة
تاْل للقرآن»(.)1
تاْل عاد القرآن ،وو َّ
«قال الطييب :فإن املنيمن تزداد طمأنينته أبمثال هذا ا دت إذا كوشب هبا»(.)2
وهـذا الرجــل الــذي كــان يقـرأ القـرآن قيــل هــو أســيد بــن حضـري  , كمــا ســيأ حديثــه قريبـا أنــه
كان يقرأ سورة البقرة ,ويف هذا احلديث كان يقرأ سورة الكهب ,وهذا يدل على تعدد القصة(.)2
وكثــريا مــا ــنت هللا جــل جاللــه علــى رسـوله  وعلــى عبــادا املــنيمنهل بتنــزل الســكينة علــيهم؛ ألتــا

الس َ
ذكْاَةَ
فضل عظيم من هللا تعاىل ,وراحـة عظيمـة للمـنيمن ,قـال هللا تعـاىل { :مه َذو الَّ َذلي وَن َذْ َا َّ

َ
َيف َمذلم َ
ادوا يَميَ ْلَ َّْ َع يَميَلهنََ َم} [الفتح.]2 :
َ لََْذ َْ َد م
وب ال مَم َيْاَ َ

(( )1يافر) :أي يثب ونول« .صحيح مسلم بشر النووي.»)85/6( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب فضل سورة الكهب.)2111 ( ,)1612/3( ,
( )3رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين ,ابب نزول السكينة لقراءة القرآن.)792 ( ,)228/1( ,
( )2حتفة األحوذي.)126/8( ,
( )2انظر :فتح الباري.)27/9( ,
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امنت هللا تعاىل على عبادا املنيمنهل انزال السكنية يف قلوهبم.
فقد َّ
الس ـكون والطمأنين ــة ,والثب ــات عنــد ن ــزول ا ــن املقلق ــة ,الــة تش ــوش القل ــوب ,وتض ــعب
وهــيُّ :
النف ــو  .فم ــن نعم ــة هللا عل ــى عب ــدا يف ه ــذا احل ــال أن يثبت ــه ,ويـ ـرب عل ــى قلب ــه ,وين ــزل علي ــه
السكينة ,فيزداد بذلو إ انه ,ويتم إيقانه.
فالصــحابة رضــي هللا عــنهم ,ملــا جــرل بــهل رســول هللا  وبــهل املشــركهل ,مــن تلــو الشــرو  ,الــة
اهرها ,أتا غضاضة عليهم ,وح من أقدارهم ,وتلو ال تكاد تص عليها النفو .
فلما ص وا عليها ,ووطنوا أنفسهم ا ,ازدادوا بذلو ,إ اان مع إ اتم(.)1
والقلوب كثريا ما متتلع اب موم واألحزان واالضطراابت ,فإذا ما جلس املنيمن مع إهوتـه يتحلقـون
حول كتاب هللا تعاىل ويتدارسونه فيما بينهم زال كل ذلو عنهم ونزلت عليهم السكينة.
فأين وولئ الليا يلتجئون يَل العْلداً الاَّفسذَّْة ليتخلصـوا مـن مهـومهم وآالمهـم النفسـية الـة
حتاصرهم ,ويا هم ْا اجملللس الَ تاذْا علذن وصذحل ل السذكْاة ,فليفـروا مـن جمـالس املعاصـي
وا اثم واملوبقــات إىل جمــالس النــور والســكينة؛ لي ســلوا قلــوهبم ,ويطهــروا أنفســهم ,ويراتح ـوا مــن
آالمهم(.)5

( )1انظر :تفسري السعدي.)22/2( ,
( )5انظر :أنوار القرآن.)118-117 ( ,
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الرمحة
اِلئْة الالنْة :غشْتهم َّ

الرمحــة قريبــة مــن أهــل القــرآن ,بــل ت شــاهم يف جمالســهم ,وأهــل هــذا اجمللــس هــم مــن ا ســنهل كمــا

َ
قال تعاىل{ :يَ َّن َمح َ مَ
َ
َ} [األعراف.]26 :
ََ
اَّلل ََ َري مْ َا ال مَم َحساَ َ

شذ ذذلءمو َن َعا ذ ذ َد َمََذ ذ َذم ذَلَذ ذ َ َج ذ ذ َْاء
وج ـ ـزاء أه ــل اإلحس ــان عن ــد هللا عظ ــيم ,ف ــإن َ { :ذمذذم َّْذ ذذل يَ َ

َ
َ
َ
اَ} [املرسالت.]22 :
َ} [الزمر .]32 :ويقال م{ :يَ ََّ َك َلل َ ََْن َْي ال مَم َحس َ
ال مَم َحساَ َ
َ
َ} [البقرة.]192 :
وهللا تعاىل بهم{ :يَ َّن م
اَّللَ مَي ال مَم َحساَ َ

ورمحــة هللا تعــاىل هــري ــم ممــا نمعــه أهــل الــدنيا ,كمــا قــال تعــاىلَ { :وَ َمحَ ذ م َبَمذ َ َخ َْ ذذر َمممَّذذل

َََي َم معو َن} [الزهرف .]35 :عند ذلو نعلـم يقينـا أن مـا ننيـه أهـل جملـس الـتالوة واملـدار مـن
اخلري العظيم ال يوازيه كل شيء نمعه أهل الدنيا من احلطام الزائل.

ذلا
وقد َّى هللا تعاىل وحيه إىل أنبيائه ابلرمحة ,كما قال تعـاىل خمـ ا عـن نـو عليـه السـالمَ ََ{ :
َ
آراَر َ َمحَةْ َمْ َذا َعا َذدهَ} [هـود .]58 :يشـري إىل مـا
ََي ََذ َوِّ وَ َوَيَذتم َم يَن مكا م َعلَن بَذَْماَ ٍة َمْا ََّمَيب َو َ
اهتصه هللا تعاىل من الوحي والعلم واحلكمة.
آراَر َْ َاهم َ َمحَةْ} [هود.]63 :
وكذلو قال صا عليه السالمَ { :و َ

ومـن ابب أوىل أن يُ َسـ َّمى القـرآن العظــيم ابلرمحـة ,فقـد قـال هللا تعــاىل لنبيـه الكـرمي َ { :ونَذ َّْلَاَذذل

َكتلب تَبذْ ْلَ لَم مك َ َشَ ٍء وه ْدى و َمحةْ وب َشرى لَل َ
َ
َ} [النحل.)1(]89 :
َم َسل َم َ
َعلََْ َ ال َ َ َ َ
م َ َ م َ َ َ َم َ م

( )1انظر :النهج األ ى يف شر أ اء هللا احلسل.)78/1( ,
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ويذا كلن

محةم هللا َد وسع مك َّ شذَء ,وأحاطـت بكـل شـيء ,كمـا قـال تعـاىلَ { :وَ َمحَ َذَ

َو َس َع َ مك َّ َش ََ ٍء} [األعراف ]126 :هَ ِبن تسع وه القرآن وتالته ويق ووجد (.)1

اِلئْة الاللاةَّ :
يفتهم املالئكة

فتحفهم املالئكة الكرام أبجنحتها تشريفا وتعظيما م ,وملا اجتمعوا عليه.
وَد تاْل املالئكة الكراِّ ودن ْا الْحليب اِلْ ومسْد با ميض  وهو يقرو القرآن
الكرمي :فعن أُسيد بن ُحضري قال :بينما هو يقرأ من الليـل سـورة البقـرة ,وفرسـه مربـو عنـدا ,إذ
جالت الفر  ,فسكت فسكتت ,فقرأ جلالت الفر ( ,)5فسكت وسكت الفر  ,مث قرأ فرالت
قريبا منها ,فأشفق أن تصيبه ,فلمـا اجـلا( )3رفـع رأسـه
فرالت الفر  ,فانصرف ,وكان ابنه
إىل السماء حأ ما يراها ,فلما أصـبح حـدث النـيب  فقـال« :اَذرو َي ابذا ميضذ  ،اَذرو َي ابذا
ميضذ » .قــال :فأشــفقت د رســول هللا أن تطــأ ـ  ,وكــان منهــا قريبــا ,فرفعــت راســي فانصــرفت
إليه ,فرفعت رأسي إىل السماء ,فإذا مثل الظلة( )2فيهـا أمثـال املصـابيح ,فخرجـت حـأ ال أراهـا,
قال« :وتدري ما ذاا» .قال :ال ,قال« :تل املالئكة دن

( )1انظر :املصدر السابق.)111-119 ( ,

(( )5جلل الفذرس) :أي وريبـت واضـطربت .قـال يف هـذا الروايـة« :جالـت» فأنـث الفـر وهـو صـحيح؛ ألن الفـر
يطلق على الذكر واألنثى.
«انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)»83/6( ,
( ( )3لمذذل اجذذرته) :جبــيم ومثنــاة وراء ريقيلــة ,والضــمري لولــدا ,أي :اجــل ولــدا مــن املكــان الــذي هــو فيــه حــأ ال تطــأا
الفر « .انظر :فتح الباري.»)62/9( ,

(( )2الظلة) :هي ما يقي من الشمس .كسحاب ,أو سقب بيت.
«صحيح مسلم.»)228/1( ,

عظمة القرآن الكرمي

223

لْوت  ،ولو َروً ألصبح ياظر الالس يلْهلَ ،ل تتوا ى ْاهم»(.)1
قال ابن حرر رمحه هللا(« :)5قال النووي :يف هذا احلديث جواز رتية آحاد األمة للمالئكة ,كـذا
أطلق ,وهو صحيح ,لكن الذي يظهر التقييد ابلصـا مـثال واحلسـن الصـوت ,قـال :وفيـه فضـيلة
القراءة وأتا سبب نزول الرمحة وحضور املالئكة .قلت :احلكم املذكور أعم من الدليل ,فالذي يف
الروايــة إنــا نشــأ عــن قـراءة هاصــة مــن ســورة هاصــة بصــفة هاصــة ,و تمــل مــن اخلصوصــية مــا
يُذكر ,وإال لو كان على اإلطال حلصل ذلو لكل قار ».
وتنزلت املالئكة كذلو يف مواقب الرسول  واملنيمنهل يف قتال الكافرين ,وهي من أكرم املواقب
َ
َ
َ
َ
سذ َذة
عنــد هللا تعــاىل{ :بَذلَذذن يَن تَ َ
ْذ َ م
ذرواَ َوتَذتَّذ مقذذواَ َو ََُتمذذومكم مْذذا َ ذ َذوَه َم َهذ ذ َلا مميَذذد َد مك َم َب مكذذم ِبَ َم َ

آَلف َْا الَمآلئَ َك َة ْ َ
ٍ
َ} [آل عمران.]152 :
س مَوْ َ
مَ َ
مَ

وكـذلو تتنــزل يف ليلــة القــدر ,أعظـم الليــال عنــد هللا تعــاىل{ :تَذاَ ذ َّذْ ما ال ََم َالئَ َكذةم َوالذذرو م َ َْهذذل}

[القدر.]2 :
تتاْا لتحف امليْاَ ،وهم يتلون القرآن العظذْم ويتدا سذونه ْمذل بْذاهم ,وتنـزل
وهَ كلل
َّ
معها امل فرة والرمحة ورضى هللا تعاىل(.)3

( )1رواا البخــاري يف صــحيحه واللف ـ لــه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب نــزول الســكينة واملالئكــة عنــد ق ـراءة القــرآن,
( .)2118 ( ,)1617/3ومس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب ص ــالة املس ــافرين ,ابب ن ــزول الس ــكينة لق ـراءة الق ــرآن,
(.)796 ( ,)227/1
( )5فتح الباري.)81/9( ,
( )3انظر :أنوار القرآن.)111 ( ,
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اِلئْة الرابعة :ذكرهم هللا ْما عاده

ومعـل{ :ذكذذرهم هللا ذذْما عاذذده} أريــل علــيهم ,أو أاثهبــم فــيمن عنــدا مــن األنبيــاء واملالئكــة
الكرام(.)1
وأي مكانــة أكــرم وأعظــم مــن أن يــذكر هللا جــل جاللــه وتقدســت أ ــاتا عبــدا الفقــري الضــعيب
فيمن عندا يف امللكوت األعلى .
فعن أيب هريرة  , قال :قال رسـول هللا « :يقذوا هللا عذْ وجذ  :وَ عاذد ظذا عبذدي ،ووَ
ْعذذه يذذَ يذذلكرر ،ذذإن ذكذذرر يف نفسذذه ،ذكرتذذه يف نفسذذَ ،وين ذكذذرر يف ْذذأل ذكرتذذه يف ْذذأل
خ ْاه»(.)1
ولقد نـدب هللا عبـادا املـنيمنهل إىل ذكـرا فقـال تعـاىلَ { :ذلذَ مك مر َور وَذَ مك َذرمك َم} [البقـرة.]125 :

قال ابن عبا رضي هللا عنهما :ذكر هللا إدكم أك من ذكركم إدا.
وقال سعيد بن جبري رمحه هللا :اذكرو بطاعة أذكركم مب فر (.)3
فإذا علم املسلم أن عظيما من العظماء ذكـرا أمـام حاشـيته أو هاصـته خبـري وأريـل عليـه ,أال متتلـع
نفسه غبطة وسرورا ,ويستبشر بذلو؟
وهلل املثل األعلى يف السماوات واألرمل فكيب إذا علم أن هللا جل جالله يثـل عليـه يف امللكـوت
األعلى؟ أال يستبشر ويسر؟
فإن هلا ْا وعظم اَوا ْ والدوا ع يَل املسل عة يَل َللس القرآن

( )1انظر :عون املعبود شر سنن أيب داود.)531/2( ,
( )5رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب ال ــذكر وال ــدعاء والتوب ــة واالس ــت فار ,ابب فض ــل ال ــذكر وال ــدعاء,)5168/2( ,
( .)5672
( )3انظر :تفسري ابن كثري.)219/1( ,
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وعمال.
وتدبرا ْ
املبل كة تالوةْ وتدا ْسل ْ
فهني ا ألهل القرآن هبذا الفضل العظيم واملنزلة الرفيعة ,وعربـا ممـن يزهـد ويتكاسـل أو يُعـرمل عـن
جمالس القرآن العظيم(.)1
***

املطل الاللث
اغتبلط صلي التالوة

 -1اغتبلط التل :للقرآن
عن أيب هريرة :أن رسول هللا  قالَ« :ل يسذد يَل يف اثاتذَ( :)1جذ علمذه هللا القذرآن هذو
يتلوه آَء اللْ وآَء الاهل  ،سمعه جل له قلا :لْتّن ووتْ ْا ْل وويت الن ،عمل
ْلَل هو يهلكه يف اَق ،قلا ج  :لْتذّن ووتْذ ْاذ ْذل وويت
ْا ْل يعم  ،و ٍ آراه هللا ْ
الن ،عمل ْا ْل يعم »(.)1
حتلسد يَل يف اثاتَ :ج آراه هللا القرآن،
ويف لف آهر مرفوعاَ« :ل م

( )1انظر :أنوار القرآن .)111 ( ,ورتل القرآن ترتيال.)12 ( ,
(( )5ال حسـد إال يف ارينتــهل) :احلســد :أن يــرل الرجــل ألهيــه نعمــة فيتمـل أن تــزول عنــه وتكــون لــه دونــه ,وال ــب  :أن
يتمل أن يكون له مثلها وال يتمل زوا ا ,واملـراد ابحلسـد هنـا :ال بطـة« .النهايـة :يف غريـب احلـديث,)383/1( ,
مادة( :حسد)».
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب اغتبا صاحب القرآن.)2156 ( ,)1619/3( ,
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هو يتلوه آَء اللْ والاهل »(.)1
ومعلَ« :ل يسد يَل يف اثاتَ».
«أي :ال رهص ــة يف احلس ــد إال يف هص ــلتهل ,أو ال س ــن احلس ــد إن حس ــن ,أو أطل ــق احلس ــد
مبال ــة يف احلــث علــى حتصــيل اخلصــلتهل ,كأنــه قيــل :لــو صــال إال ابلطريــق املــذموم لكــان مــا
فيهم ــا م ــن الفض ــل ح ــامال عل ــى اإلق ــدام عل ــى حتص ــيلهما ب ــه ,فكي ــب والطري ــق ا م ــود ك ــن
حتصيلهما به؟ »(.)5
قال النووي رمحـه هللا(« :)3قـال العلمـاء :احلسـد قسـمان :حقيقـي ,وجمـازي .ذلَقْقَ :متـ زوال
النعمة عن صاحبها ,وهذا حرام امجاع األمة مع النصو الصحيحة ,ووْل اجمللزي :فهو ال بطـة
وهو أن يتمل مثل النعمة الة على غريا من غري زوا ا عن صـاحبها ,فـإن كانـت مـن أمـور الـدنيا
اد ِبَذديث :ال غبطـة حمبوبـة إال يف هـاتهل
كانت مباحة ,وإن كانت طاعة فهـي مسـتحبة .واملذر م
اخلصلتهل ,وما يف معنامها».
هلا اَذديث يذدا دَللذة واضذحة علذن ون صذلي القذرآن – الذلي يتلذوه آَء اللْذ وآَء
الاهذذل – يف َغبطَذة ,أي يف فــر وحســن حــال ,فينب ــي أن يكــون شــديد االغتبــا مبــا هــو فيــه,
ويســتحب ت بيطــه بــذلو ,يقــال :غبطــه ي بطــه بكســر البــاء غبط ـا؛ إذا متــل مثــل مــا هــو فيــه مــن
النعمــة ,وهــذا خبــالف احلســد املــذموم ,وهــو مت ـ زوال نعمــة ا ســود منــه س ـواء حصــلت لــذلو
احلاسد أم

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التم  ,ابب مت القرآن والعلم.)7531 ( ,)5561/2( ,
( )5فتح الباري.)95/9( ,
( )3صحيح مسلم بشر النووي.)338/6( ,
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ال ,وهــذا مــذموم شــرعا ,وهــو أول معاصــي إبلــيس حــهل حســد آدم علــى مــا منحــه هللا تعــاىل مــن
الكرامة واالحلام واإلعظام(.)1
وال بطــة ليســت ث ـرام بــل ُرَّمب ـا كانــت واجبــة أحيــاان أو مندوبــة أو مباحــة يف أحيــان أهــرل ,وهللا
َ
تعـ ــاىل يق ـ ــولَ { :وَيف َذلَذ ذ ذ َ َذ َلَْذتَذاَ ذ ذذل َ َ
س ذ ذذو َن} [املطفف ـ ــهل .]56 :ويق ـ ــول تع ـ ــاىل:
س ال مَمتَذاَل م

{ َسلبَمقوا يَ ََل َْ َغ َف َرةٍ َمْا َّبَم مك َم} [احلديد .]51 :واملسابقة منافسة ,واملنافسة غبطة.
ولكن جمرد التم وال بطة ال يكفي ثال من األحوال مادام املسلم قـادرا علـى أن يكـون هـريا ممـا
هــو في ــه ,وآاتا هللا تعــاىل م ــن الوس ــع والطاقــة واألس ــباب الــة تُعين ــه عل ــى حتصــيل الق ــرآن والعل ــم
الشرعي ,مث قعديتمل فق فهذا التم ال يقدم وال ينيهر(.)5
 -1اغتبلط القلئم ِبلقرآن
فعــن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمـا قــال :عــت رســول هللا  يقــولَ« :ل يسذذد يَل علذذن
ْلَل هو يتْذدق بذه آَء
اثاتَ :ج آراه هللا الكتلب وَلِّ به آَء اللْ  ،و ج وعطله هللا ْ
اللْ وآَء الاهل »(.)1
وعن يزيد بن األهنس  أن رسول هللا  قالَ« :ل تال س بْاكم يَل يف اثاتَ :ج وعطذله
هللا عْ وج القرآن ،هو يقوِّ به آَء اللْ وآَء الاهل  ،ويتبع ْل ْهْ ،قوا ج  :لو ون
هللا تعلَل وعطلر ْا ْل

( )1انظر :فضائل القرآن ,البن كثري ( .)511
( )5انظر :أنوار القرآن.)523-525 ( ,
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب اغتبا صاحب القرآن.)2152 ( ,)1619/3( ,
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الَ ،أَوِّ به كمل يقوِّ به» احلديث(.)1
وعطن ْ
قال ابن حرر رمحه هللا(« :)5واملراد ابلقيام به العمل به مطلقـا ,أعـم مـن تالوتـه داهـل الصـالة أو
هارجها ,ومن تعليمه ,واحلكم والفتول مبقتضاا».
ً مَ
وهــذا يــذكران بقــول هللا تعــاىل{ :لَْسذذواَ سذذواء َْ ذا و ََه ذ َ ال َ
ذلب و َّمْذذة ََآئَمذذة يذ َتذلمذذو َن آَي َ
َكتَذ َ
اَّلل
َ م ََ م َ
َ َ
َ

آَء اللََّْ َ َو مه َم يَ َس مج مدو َن} [آل عمران.]113 :
َ
واملشهور عنـد كثـري مـن املفسـرين أن هـذا ا يـة نزلـت فـيمن آمـن مـن أحبـار أهـل الكتـاب ,كعبـد
هللا بن سالم وأسد بن عبيد وريعلبة بن سعيد وغريهم ,أي :ال يستوي من تقدم ذكرهم ابلذم مـن
سواَ َس َواء} ,أي :ليسوا كلهم علـى
أهل الكتاب وهنيالء الذين أسلموا ,و ذا قال تعاىل{ :لََْ م

حد سواء ,بل منهم املنيمن ومنهم اجملرم ,و ذا قـال تعـاىلَْ { :ذا و ََهذ َ ال َ
َكتَ َ
ذلب و َّمْذة ََآئَ َمذة},
مَ

أي :قائمة أبمر هللا ,مطيعة لشرعه ,متبعة نيب هللا فهـي {ََآئَ َمة} ,أي :مسـتقيمة عادلـة .مـن
قولو :أقمت العود فقام ,أي استقام.

ً مَ
{يذ َتذلمذذو َن آَي َ
ذج مدو َن} أي :ســاعاته واحــدها :إو كمعــل ,أو إنــو
اَّلل َ
آَء اللََّْ ذ َ َو مهذ َذم يَ َسذ م
َ
َ
كقنـ ــو ,أو إو كنحـ ــى .واملقصـ ــود أتـ ــم يقومـ ــون الليـ ــل ,ويُكثـ ــرون التهرـ ــد ,ويتلـ ــون القـ ــرآن يف
صلواهتم(.)3

( )1رواا أمحد يف املسند.)17117 ( ,)112/2( ,
وقال حمققو املسند (« :)16966 ( ,)168/58صحيح ل ريا».
وقال األلبا يف صحيح اللغيب واللهيب (« :)636 ( ,)212/1حسن صحيح».
( )5فتح الباري.)551-519/1( ,
( )3انظر :تفسري ابن كثري ( .)112/5تفسري النسفي ( .)173/1التسهيل لعلوم التنزيل (.)116/1
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()1
ذج مدو َن} ح ــال ,أي يتهر ــدون يف اللي ــل
ق ــال اب ــن عاش ــور رمح ــه هللا « :ومجل ــة { َو مه ذ َذم يَ َس ذ م

بــتالوهتم كتــاهبم ,فقيــدت تالوهتــم الكتــاب ثالــة ســرودهم .وهــذا األســلوب أبلــغ وأبــهل مــن أن
يقال :يتهردون؛ ألنه يدل على صورة فعلهم».
ولقــد أريــل النــيب  علــى مجاعــة األشــعريهل لكثــرة ق ـراءهتم القــرآن ابلليــل ,فعــن أيب موســى , 
قــال :قــال رســول هللا « :ير ألعذذرف وصذذواً قذذة األشذذعريَ(ِ )1بلقذذرآن ،يذذَ يذذدخلون
ِبللْ ذ  ،ووعذذرف ْاذذلز م ْذذا وصذذواْأمِ ،بلقذذرآن ِبللْ ذ  .وين كا ذ مل و ْاذذلز م يذذَ نْلذذوا
ِبلاهل »(.)1
قــال النــووي رمحــه هللا(« :)2فيــه دليــل لفضــيلة األشــعريهل ,وفيــه أن اجلهــر ابلقــرآن يف الليــل فضــيلة,
إذا يكن فيه إيذاء لنائم ,أو ملصل ,أو غريمها ,وال ردء».
وقــال أيضـا(« :)2وإنــا رجحــت صــالة الليــل وقراءتــه لكوتــا أمجــع للقلــب ,وأبعــد عــن الشــاغالت
وامللهيات ,والتصرف يف احلاجـات ,وأصـون مـن الـردء وغـريا مـن ا بطـات مـع مـا جـاء الشـرع بـه
من إناد اخلريات يف

( )1التحرير والتنوير.)192/3( ,
( ( )5ق ذذة األش ذذعريَ) :الرفق ــة بض ــم ال ـراء وكس ــرها واألش ــهر الض ــم ,وه ــم اجلماع ــة امللافق ــون[ .انظ ــر :ف ــتح الب ــاري,
(.])287/7
( )3متفق عليـه ,رواا البخـاري يف صـحيحه ,كتـاب امل ـاري ,ابب غـزوة هيـ  .)2535 ( ,)1582/3( ,ومسـلم يف
صحيحه ,كتاب فضائل الصحابة ,ابب من فضائل األشعريهل رضي هللا عنهم.)5299 ( ,)1922/2( ,
( )2صحيح مسلم بشر النووي.)61/16( ,
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن.)88 ( ,
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الليل ,فإن اإلسراء برسول هللا  كان ليال».
هاْئْل ملا يكار َراءة القرآن ،ولْبشر ِبجَء القرآن العظْم يوِّ القْلْة يَ يشهد له ِبخل
ويشفع له عند رب العاملهل :فعن بريدة بن احلصيب  قال :كنـت عنـد رسـول هللا  فسـمعته
يقول« :ين القرآن يلقن صليبه يوِّ القْلْذة يذَ ياشذق عاذه َذره كللرجذ الشذلي ْ ،قذوا
له :ه تعر ّن؟ ْقواْ :ل وعر ْ ،قوا :وَ صليب القذرآن الذلي وظمأتذ يف ا ذواجر،
ووسهرً لْل  ،وين ك راجر ْا و اء َتل ته ،وين الْوِّ ْا و اء ك َتل ةْ ،عطن امللذ
بْمْاه ،واخللد بشملله ،ويوضع علن وسه راٍ الوَل »(.)1
فالقرآن ال يتخلى عن صاحبه الذي صحبه يف الليل والنهار ,ويف الصيب والشتاء ,فـإذا هـو يـ ز
له يوم القيامة حهل ينشق عنه ق ا ,وكأنه يتمثل بصورة قارئه الذي أتعب نفسه ابلسهر يف الليل,
والصــوم يف النهــار .ويف ذلــو داللـة علــى مــدل مــا أنفــق صــاحب القــرآن مــن جهــد ,فأصــابه مــن
ذلو التعب والشحوب(.)5
***

( )1رواا أمحد يف املسند ,)53111 ( ,)538/2( ,وإسنادا حسن يف املتابعات والشواهد ,وقد سـبق خترنـه وشـر
ألفا ه ال ريبة ( .)235
( )5انظر :شر سنن ابن ماجة .)568 ( ,أنوار القرآن.)179 ( ,
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املطل الرابع
التالوة يلْة أله اْلميلن

عــن أيب موســى األشــعري  قــال :قــال رســول هللا ْ« :ا ذ م املذذيْا الذذلي يق ذرو القذذرآن ْا ذ
األترجة( ،)1يهل طْ وطعمهل طْ  .وْا امليْا اللي َل يقرو القرآن ْا التمرةَ ،ل يح
ل وطعمهل يلو .وْا املال ق الذلي يقذرو القذرآن ْاذ الريلنذة( ،)1يهذل طْذ وطعمهذل ْذر.
وْا املال ق اللي َل يقرو القرآن كما اَاظلة( ،)1لْس ل يح وطعمهل ْر»(.)2
ما أروع بالغة الرسـول األعظـم  يف حثـه النـا علـى قـراءة القـرآن والعمـل بـه عـن طريـق ضـرب
األمثلة ا سوسة الة تقرب املعل وحتفز االنتباا.

( )1األتذذرٍ :بضـم ا مــزة والـراء ,بينهمـا مثنــاة ســاكنة ,وآهــرا جـيم ريقيلــة :شــرر يعلــو ,انعـم األغصــان والــور والثمــر,
وطــرا كــالليمون الكبــار ,وهــو ذهــيب اللــون ,زكــي الرائحــة ,حــامض املــاء« .انظــر :لســان العــرب ,)82/9( ,املعرــم
الوسي .»)2 ( ,
قــال يف القــامو ا ــي (« :)362/1األتــرج واألترجــة واللجنــة والــلنج معــروف ,وهــي أحســن الثم ـار الشــررية
وأنفسها عند العرب».
( )5الريلن  :جـنس مـن النبـات طيـب الرائحـة مـن الفصـيلة الشـفوية ,وكـل نبـت طيـب الرائحـة ,ويقـال :للمـرأة ر انـة.
«انظر :املعرم الوسي .»)381 ( ,

( )3اَاظ  :نبت مفلش ,طرته يف حرم ال تقالة ولوتا ,فيها لب شديد املرارة.
«انظر :املعرم الوسي .»)515 ( ,
( )2رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب التوحيــد ,ابب ق ـراءة الفــاجر واملنــافق ,وأص ـواهتم وتالوهتــم ال جتــاوز حنــاجرهم,
( .)7261 ( ,)5363/2ومسـلم يف صـحيحه واللفـ بـه ,كتـاب صـالة املسـافرين ,ابب فضـيلة حـاف القــرآن,
(.)797 ( ,)229/1
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قال ابن حرر رمحه هللا(« :)1قيـل :هـص صـفة اإل ـان ابلطعـم وصـفة الـتالوة ابلـريح؛ ألن اإل ـان
ألــزم للمــنيمن مــن القــرآن إذ كــن حصــول اإل ــان بــدون القـراءة ,وكــذلو الطعــم ألــزم للرــوهر مــن
الريح فقد يذهب ريح اجلوهر ويبقى طعمه.
مث قيــل :احلكمــة يف ختصــيص األترجــة ابلتمثيــل دون غريهــا مــن الفاكهــة الــة جتمــع طيــب الطعــم
والريح كالتفاحة؛ ألنه يتداول بقشرها وهو مفر ابخلاصية ,ويستخرج مـن حبهـا دهـن لـه منـافع,
وقي ــل :إن اجل ــن ال تق ــرب البي ــت ال ــذي في ــه األت ــرج ,فناس ــب أن ث ــل ب ــه الق ــرآن ال ـذي ال تقرب ــه
الشـياطهل ,وغـالف حبـه أبـيض فيناسـب قلـب املــنيمن ,وفيهـا أيضـا مـن املـزاد كـ جرمهـا وحســن
منظرهــا وتفـريح لوتــا ولــهل ملمســها ,ويف أكلهــا مــع االلتــذاذ طيــب نكهــة ,ودابغ معــدة ,وجــودة
هضم».
ذذلمليْاون – كمذذل يْذذافهم اَذذديث – د جذذلً ،ويذذل م ْذذع القذذرآن ْتفلوتذذة ،وكذذلل ي ذلا
املال قَ ،وبيانه كا :
 -1ويواا امليْا ْع القرآن.
ين امليْا اللي يقرو القرآن طْ الظلهر والبلطا ،كاألترجة يف طيب طعمها ورائحتها ,وكمـا
أن املنيمن يسليح ويسر بتالوة القرآن فكذلو النا من حوله يسرون بصوته واالستماع له.
وْل امليْا اللي َل يقرو القرآن إنه يفقد صذفة هلْذة وهذَ طْذ الظذلهر ،فمثلـه كمثـل التمـرة
طعمها طيب وال ريح ا ,وهلا نقص يف شخْْة املسلم َلبد ْا تدا كه ابإلقبال على القرآن
العظيم تالوة وحفظا وتدبرا.

( )1فتح الباري .)82/9( ,وانظر :حتفة األحوذي ( .)168/8حاشية السندي (.)152/8
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وطيب الطعم هنا كناية عن قوة اإل ان يف قلـب املـنيمن وصـحة املعتقـد ,لكـن بعـض املـنيمنهل رغـم
نقاء قلوهبم وصـحة اعتقـادهم ,يبقـى عطـرا حمتبسـا يف قلبـه وصـدرا ,ال يتعـدل أريـرا إىل غـريا ,ومـا
ذاا إال إلعراضه عن تالوة القرآن وتدبرا كما ينب ي.
فــاملنيمن احلـ ُّـق يتميــز ابلقــرآن ويرتقــي ابلقــرآن إذا تــالا بشــروطه ,وعمــل بــه ,والتزمــه مــنهج حيــاة,
وس ــبيل دع ــوة وإرش ــاد ,فعن ــد ذل ــو يتكام ــل الب ــاطن والظ ــاهر ,كم ــا يتكام ــل يف األترج ــة طي ــب
طعمها ,وطيب رائحتها ,وحسن منظرها.
وكم ــا ال يتص ــور أن ينفص ــل يف األترج ــة طي ــب طعمه ــا ع ــن طي ــب نش ــرها وعطره ــا – يف األع ــم
األغل ــب – ك ــذلو ال يتص ــور أن ينفص ــل إ ــان امل ــنيمن ع ــن عمل ــه وس ــلوكه ,ومن ــه ت ــالوة الق ــرآن
والتزامه منهج حياة.
وكذلو ال يتصور أن ينفصل القرآن عن املـنيمن أبـدا .فيصـبح القـرآن يف واد واملـنيمن يف واد ,ومـن
ب يَ َّن ََذ ذ َذوََْ َّاختَذ ذ ملوا َهذ ذ َلا الَ مق ذ َذرآ َن
الر مس ذ م
هن ــا ك ــن أن نفه ــم ا ي ــة الكر ــةَ { :وََ ذ َ
ذلا َّ
ذوا ََي َ َم

َْ َه مجذذوْا} [الفرقــان]31 :؛ فمــا بــهل ا رــرة إىل القــرآن وا رــرة عــن القــرآن يظهــر التفــاوت بــهل

طيب الطعم مع طيب الرائحة ,وبهل طيب الطعم وغيب الرائحة.
 -1ويواا املال ق ْع القرآن.
املاذذل ق بذذَ يذذللَ ويسذذاهمل سذذَء ألنذذه سذذَء البذذلطا ولذذو يذذلوا التظذذلهر بْذذفلً وه ذ
اْلميلن وشل كهم بقراءة القرآن ,فإن هذا القـراءة عمـل ـاهري يقصـد بـه هـداع النـا والتمويـه
علــيهم ,فمثلــه كمثــل الر انــة قــد ي ــل اجلاهــل بطيــب رائحتهــا فــإذا أكــل منهــا ذا املــر والعلقــم,
وكذلو املنافق إن عاملته وعاشرته تذوقت مرارته وكشفت حقيقته.
قال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حرر رمحهما هللا مجيعا« :إن قراءة
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الفاجر واملنافق ال ترتفع إىل هللا وال تزكو عندا ,وإنا يزكـو عنـدا مـا أُريـد بـه وجهـه وكـان علـى نيـة
التقــرب إليــه ,وشــبهه  ابلر انــة حــهل ينتفــع ب كــة القــرآن ,و يفــز ثــالوة أجــرا ,فلــم نــاوز
الطيب موضع الصوت وهو احللق ,وال اتصل ابلقلب»(.)1
فاملنافق إذا عته يتلو القرآن تصـورت وراء هـذا الـتالوة صـدرا يعمـر ابإل ـان ,ولكنـو لـو ثملـت
أكثــر عرفــت حــال وفســاد عقيدتــه عنــد ذلــو ستنصــرف عنــه وتلقيــه مــن حســاابتو ومــن حياتــو
كما يُلقى ابلثمرة إذا اهت طعمها فوجدت مرة هبيثة الطعم.
ويذا كلن هلا يلا املال ق اللي يقرو القذرآن ،مذل الظذا ِبملاذل ق الذلي َل يقذرو القذرآن؟ فقـد
مج ـع إىل م ـرارة الطعــم (أي فســاد العقيــدة) هبــث الرائحــة ,فقلبــه فاســد بســوء معتقــدا ,ورائحتــه
فاس ــدة اعراض ــه ع ــن كت ــاب هللا ت ــالوة ,فض ــال ع ــن الت ــدبر والت ـأرير والعم ــل ,فه ــذا س ــيء الب ــاطن
والظاهر ,فمثلـه كمثـل احلنظلـة وهـو الشـوا الـذي تنفـر مـن منظـرا وتعافـه حـأ اإلبـل؛ ملـا فيـه مـن

مرارة وطعم هبيث .فهو يف ثر جلي من الظلمات بعضها فو البعضَ { :وَْا َّملَ َََي َعذ َ َّ
اَّللم لَذهم

نموْا َ َمل لَهم َْا نوٍ} [النور.]21 :
فَ هلا اَديث الشرف دعوة ْاه  يَل ك ْيْا وْسذلم ون يتكلْذ ِبطاذه ْذع ظذلهره،
وُمره ْع ْظهره ،واعتقلده ْع سلوكه ,وال يتحقق ذلو إال مبالزمة املنيمن لتالوة القرآن وتدبرا
والعمل به(.)5
***

( )1فتح الباري.)627/13( ,
( )5انظر :أنوار القرآن .)95-89 ( ,ورتل القرآن ترتيال.)17-16 ( ,
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املطل اخللْس
التالوةم مكلهل خ

عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسـول هللا « :امللهر ِبلقذرآن(ْ )1ذع السذفرة( )1الكذراِّ
الر ة( ،)1واللي يقرو القرآن ويتتعتع ْه( ،)2وهو علْه شلق له وجران(.)7(»)1
وعن أيب داود( )7من حديث عائشة أيضا مرفوعا بلف « :اللي يقرو

(( )1امللهر ِبلقرآن ) :هو احلاذ الكامل احلف  ,الذي ال يتوقب وال تشق عليه القراءة ,جلودة حفظه وإتقانه.

(ْ( )5ذع السذفرة ) :السـفرة مجـع سـافر ,ككتبـة وكاتـب .والسـافر :الرسـول .والسـفرة :الرسـل؛ ألتـم يسـفرون إىل النـا
برساالت هللا .وقيل :هم املالئكـة ,ـو بـذلو؛ ألتـم ينزلـون بـوحي هللا ومـا يقـع بـه الصـال بـهل النـا  ,كالسـفري
يصلح بهل القوم ,وكذلو أهل القرآن يصلح هللا هبم اجملتمع.
(( )3الر ة) :أي املطيعون هلل ,مأهوذ من ال وهو الطاعة.

(( )2ويتتعتع ْه) :هو الذي يلدد فيه تالوته؛ لضعب حفظه.
(( )2له وجران) :أجر ابلقراءة ,وأجر بتتعتعه يف تالوته ومشقته.
«انظر :صحيح مسلم بشر النووي .)82-82/6( ,فتح الباري .)693/8( ,شر السنة ,للب وي (.»)31/2
( )6رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب ص ــالة املس ــافرين ,ابب فض ــل امل ــاهر ابلق ــرآن وال ــذي يتتعت ــع في ــه,)221/1( ,
( .)798
( )7هــو ســليمان بــن األشــعث بــن شــداد بــن عمــرو بــن عــامر – أو عم ـران – ولــد ســنة (515ه ــ) ,وهــو أحــد أئمــة
احلديث احلفاظ ,ومن أعالم املسلمهل فقها وعلما وورعا ,ومن أشـهر مـن هـدم العلـم والسـنة ومجـع وصـنب وذب
عنهــا .ومــن أشــهر منيلفاتــه« :كتابــه الســنن» أحــد الكتــب الســتة الــة اتفــق أهــل العلــم علــى قبو ــا وصــحتها يف
اجلملة ,تويف رمحه هللا سنة (598هـ)« .انظر :هتذيب التهذيب.»)173-169/2( ,
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الق ذذرآن وه ذذو ْ ذذلهر ب ذذه ْ ،ذذع الس ذذفرة الكذ ذراِّ ال ذذر ة ،وال ذذلي يق ذذرؤه وه ذذو يش ذذتد علْ ذذه ،ل ذذه
وجران»(.)1
 -1امللهر ِبلقرآن.
فهذا بشارة عظيمة ملن تعلَّـم القـرآن وأتقـن تالوتـه وأكثـر منهـا حـأ أصـبح مـاهرا فهـو مـع السـفرة
وهم الرسل الذين أرسلهم هللا عز وجل دايـة النـا  ,أو املالئكـة املقـربهل؛ التصـافه بصـفتهم الـة
تشرفوا هبا ,وهي محل كتاب هللا تعاىل وتبلي ه ,واإلكثار من ذكر هللا تعاىل(.)5
ْا هو امللهر:
ه امللهر ِبلقرآن اللي َيْد تالوته قط ،وَل شَء و اء ذل ؟ وهل مـن فعـل ذلـو يسـتحق
هذا املنزلة العظيمة؟
القرطل رمحـه هللا وهو يْف لاذل املذلهر ِبلقذرآن ,لنـدرا أن نيـل هـذا املرتبـة
لاستمع يَل اْلْلِّ
َم
()3
الرفيعــة تــاج إىل مشــقة وصـ وعمــل متواصــل حــأ ينا ــا ,فيقــول « :وال يكــون مــاهرا ابلقــرآن
حأ يكون عاملا ابلفرقان ,وذلو أبن يتعلم أحكامه ,فيفهم عن هللا تعاىل مـرادا ومـا فـرمل عليـه,
ويعرف املكي من املد  ,ليفر بهل ما هاطب هللا به عبـادا يف أول اإلسـالم ,ومـا نـدهبم إليـه يف
آه ــر اإلس ــالم ,وم ــا اف ــلمل يف أول اإلس ــالم ,وم ــا زاد عل ــيهم م ــن الفـ ـرائض يف آه ــرا ,ويع ــرف
اإلعراب وال ريب ,فذلو الذي يسهل عليه

( )1رواا أب ــو داود ,كت ــاب قـ ـراءة الق ــرآن وحتزيب ــه وترتيل ــه ,ابب يف ري ـواب ق ـراءة الق ــرآن ,)1222 ( ,)71/5( ,وق ــال
األلبا يف صحيح أيب داود (« :)1591 ( ,)575/1صحيح».
( )5انظر :صحيح مسلم بشر النووي .)82/6( ,ورتل القرآن ترتيال.)19 ( ,
( )3التذكار يف أفضل األذكار.)82-83 ( ,
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معرفــة مــا يقـرأ ,ويزيــل عنــه الشــو فيمــا يتلــو ,مث ينظــر يف الســنن املـأريورة الثابتــة عــن النــيب  فبهــا
يصل الطالب إىل مراد هللا – عز وجل – وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا».
 -1اللي له وجران.
من فضـل هللا تعـاىل وكرمـه وتيسـريا القـرآن للمسـلمهل َّ
أن كـل مـن يقبـل علـى القـرآن العظـيم فيتلـوا
ويتـدبرا فــإن لــه أجــرا عظيمـا عنــد هللا تعــاىل ,سـواء أكــان مــاهرا ابلقـراءة أم متعتعـا فيهــا قــد جاهــد
نفسه واشتدت عليه التالوة فله أجران :وجر علن التَمالوة ،ووجر علن َّ
املشقة.
وه يعّن هلا َّ
ثوِب ْا امللهر ِبلقرآن؟
ون ْا له وجران وكامر ْ
ووي رمحه هللا حيث يقول(« :)1وليس معناا الذي يتتعتع عليه له
نيبنا على هذا السنيال اإلمام النَّ ُّ
وجرا؛ ألنه من السفرة وله أجور كثرية.
من األجر أكثر من املاهر به ,ب امللهر و ض  ،ووكار ْ
يلحق به مـن يعـنت بكتـاب هللا تعـاىل وحفظـه ,وإتقانـه ,وكثـرة
و يذكر هذا املنزلة ل ريا ,وكيب ُ
تالوته وروايته ,كاعتنائه حأ مهر فيه».
«واَلصذ ذ ون املض ذذلعفة للم ذذلهر َل محتْ ذذن ,ف ــإن احلس ــنة بعش ــر أمثا ــا إىل س ــبعمائة ض ــعب
وأكثر ,واألجر شيء مقدر ,وهذا له أجران من تلو املضاعفات»(.)5
ْتتعتعل علْه مث ترََّن بعد ذل يَل ون شبه ِبملالئكة(.)1
نفسه كلن القرآن
ْ
وامللهر م

( )1صحيح مسلم بشر النووي.)356/6( ,
( )5عون املعبود شر سنن أيب داود.)531/2( ,
( )3انظر :التذكار يف أفضل األذكار.)83 ( ,
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وبعد هلا كله ه يرضن املسلم ون يكون القرآن علْه شلَملْ ،وون يلقذن علذن الذدواِّ صذعوبة
يف تالوته ،ويتتعتع ْه؟
إذا كانــت الــتالوة شــاقة عليــه فهــذا يــنيجر علــى جماهدتــه ,ويقبــل منــه ذلــو ,فإنــه قــد بــذل جهــدا
ووسعه وطاقته ,وهللا تعـاىل ال يكلـب نفسـا إال وسـعها ,ومـا آاتهـا ,ولكـن ال ينب ـي للمسـلم أبـدا
أن يرضى لنفسه هبذا احلال ويقنع بضعفه إذا كان قادرا على بذل املزيد.
والعت م ك العت علن وولئ الليا يتعتعون يف تالوة القرآن وهو علْهم شذلق ِبختْذل هم؛
ذلو أبتم على درجة من العلم ,وإجادة القراءة ,أو أتم ممن محل شهادات علمية عالية.
َل ي وهنم ْفرطون بلل  ،وْرد تفريطهم يرجع يَل وْريا ويساهمل سَء:
ذداء ,وأعرضـوا عنـه ,فصـعبت علـيهم الـتالوة وأصـبحت شـاقة؛
 -1يْل وهنذم ومهلذوا كتذلب هللا ابت ْ
ألن فاقد الشيء ال يعطيه .فهم يتعلموا البتة.
 -1وو وهنم تعلمذوا الذتالوة مث انْذر وا عاهذل وهجروهذل ,فطـال علـيهم األمـد فزهـدوا يف األجـر
وشــقت علــيهم الــتالوة بعــد ذلــو ,وهــنيالء علــى هطــر كبــري إذا يتــداركوا أنفســهم ,و ــم أوفــر

ب يَ َّن ََذ َذوََْ َّاختَذ ملوا َهذ َلا الَ مقذ َذرآ َن َْ َه مجذذوْا}
الر مسذ م
النصــيب مــن قولــه تعــاىلَ { :وََذ َ
ذلا َّ
ذوا ََي َ َم

[الفرقان.]31 :
وإذا كان هذا حال أهل العربية الذين أكرمهم هللا تعاىل هبا ,ونزل القرآن بلساتم ,فال عتب ,وال
عرب إذا على غري العرب من املسلمهل إذا شق عليهم القرآن وتتعتعوا يف تالوته.
لكا الواَع خالف ذل  ,فإن كثريا من إهواننا املسلمهل من غري العـرب يف بقـاع األرمل كلهـا,
َّ
يتلون كتاب هللا تعاىل ,وهم مهرة يف ذلو,
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وا الف مــن هــنيالء فظونــه عــن هــر قلــب ,بــل أصــبحوا معلمــهل لــه ,ورمبــا أتـوا إىل بــالد عربيــة
ليعلموا أوالد العرب القرآن الكرمي ,وهو فضل هللا ينيتيه من يشاء.
ذويِ ،بن املسذذلم َل يابغذذَ لذذه يف وي يذذلا كذذلن ،ون ياْذذرف عذذا
ويف هذذلا اَذذديث ييذذلء َذ ٌّ
تالوة القرآن العظْم ,سواء كان من املهرة املتقنهل املتمكنهل مـن الـتالوة ,أم كـان ضـعيب القـدرة
على حتصيل ذلو ,فيتخذ ضعفه حرة يف اإلعرامل عن التالوة.
وال ريــب أن كثــرة املمارســة وا اولــة اجلــادة ســتنيدي إىل حســن الــتالوة ,ورمبــا حســن احلف ـ فيمــا
بعد ,وهو أمر جمرب ,ويسري على من يسرا هللا عليه ,ووفقه لذلو(.)1
***

( )1انظر :أنوار القرآن.)98-93 ( ,
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املبحث الرابع
ضلئ يفظ القرآن
وفيه ريالرية مطالب

املطل األوا :علو درجة احلاف .
املطل الالر :احلاف مقدم يف الدنيا وا هرة.
املطل الاللث :فضائل متنوعة للحاف .
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سهْد

َّ َ
يا
آَيً بَذَْماَلً َيف م
حف القرآن العظيم هو األصل يف تلقيه ,قال تعاىل{ :بَ َ مه َو َ
صذ مدوَ الذل َ

وموتمذذوا ال ََع َلذ َذم} [العنكبــوت .]29 :فقــد أكــرم هللا تعــاىل هــذا األمــة أبن جعــل قلــوب صــاحليها

أوعية لكالمه ,وصدورهم مصاحب حلف آدته.
وقــال هللا عــز وجــل لنبيــه حممــد  - كمــا جــاء يف احلــديث القدس ـي« :يمن ذذل بعاتذ ذ ألبتلْذ ذ
َئمل ويقظلن»(.)1
ووبتلَ ب  ،وونْل علْ
كتلِب َل يغسله امللء ،تقرؤه ْ
ْ
معذذىن ذلذ  :أن القــرآن العظــيم حمفــوظ يف الصــدور ال يتطــر إليــه الــذهاب ,بــل يبقــى علــى مــر
الزمان(.)5
ومــن أعظــم نعــم هللا تعــاىل علــى عبــادا أن يســر ــم حف ـ القــرآن الكــرمي .قــال تعــاىلَ { :ولََق ذ َد

س َرََ الَ مق َرآ َن لَل مَل َك َر َذ َه َ َْا ْ َّدكَ ٍر} [القمر.]21 ,35 ,55 ,17 :
يَ َّ

«أي :سهلناا للحف وأعنا عليه من أراد حفظه ,فهل من طالب حلفظه فيعان عليه؟»(.)3
وقوله تعاىلَ { :ذ َه َ َْا ْ َّدكَ ٍر} «أي :فهل من متع به ,حاف له؟

( )1رواا مســلم يف صــحيحه ,كتــاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا ,ابب الصــفات الــة يُعــرف هبــا يف الــدنيا أهــل اجلنــة
وأهل النار.)5862 ( ,)5197/2( ,
( )5انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)512/17( ,
( )3تفسري القرطيب.)132/17( ,

عظمة القرآن الكرمي

273

واَلستفهلِّ هال ِبعىن األْر ،وي ايفظوه واتعظوا به»(.)1
واملتأْ ذ يف هذذله اريذذة الكرميذذة َيذذد ون هللا تبذذل َ وتعذذلَل َّ
وك ذد تْس ذ يفذذظ كتلبذذه ِبيكذذداً
سذ َذرََ},
سذ َذرََ} ,ومنهــا :التعبــري بنــون العظمــة {يَ َّ
ْتع ذ مَددة َويَّذة ،منهــا :القســم { َولََق ذ َد يَ َّ

ومنها :تكرار هذا ا ية أربع مرات يف سورة القمر.
والواقع املشاهد يصد هذا التيسري ,فقد حف القرآن حفاظ ال صون عددا يف كل جيل ومن
كل قبيل ,ال طع أحدهم يف كلمة وال حرف ,سواء كانوا عراب أم عرما ,وأكثر احلفاظ العرم
ال يعرفون من العربية شي ا ,ورمبا قرأ الواحد منهم القراءات السبع والعشر عن هر قلب(.)5
()1
وجهذل ْذذا وجذذوه يعجذذلز القذذرآن
وَذذد عذذد اْلْذذلِّ وبذذو اَسذذا املذذلو دي رمحــه هللا هذذلا األْذذر ْ
العظْم وهصائصه الة متيز هبا عن سائر كتب هللا تعاىل ,فقال« :من إعرـازا تيسـريا علـى مجيـع
األلســنة ,حــأ حفظــه األعرمــي األبكــم ,وال فـ غــريا مــن الكتــب كحفظــه ....,ومــا ذاا إال
خبصائص إ ية فضله هبا على سائر كتبه»(.)2

( )1تفسري اجلاللهل.)716 ( ,
( )5انظر :كيب تتوجه إىل العلوم والقرآن الكرمي مصدرها ,د .نور الدين عل.)82-83 ( ,
( )3هـو أبــو احلســن علــي بـن حممــد املشــهور ابملــاوردي اإلمــام الفقيـه ,قيــل لــه املــاوردي ,لعلـم عائلتــه بصــناعة مــاء الــورد
وبيعه ,ولد سنة (362هـ) ابلبصرة ,وطلب فيها العلم على املذهب الشـافعي ,مث رحـل إىل ب ـداد وتتلمـذ علـى يـد
رئــيس الشــافعية هنــاا الشــيب اإلســفراي  ,مث تقلــد رائســة الشــافعية بعــدا ,ولــه منيلفــات عديــدة منهــا« :احلــاوي
الكبري» ,و«األحكام السلطانية» وغريها .تويف سنة (221هـ).
«انظر :البداية والنهاية .)82/15( ,طبقات الشافعية.»)567/2( ,
( )2أعالم النبوة.)69 ( ,
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وقــال ابــن اجلــزري( )1رمحــه هللا« :مث إن االعتمــاد يف نقــل القــرآن علــى حفـ القلــوب والصــدور ال
على حف املصاحب والكتب ,وهذا أشرف هصيصة من هللا تعاىل ذا األمة»(.)5
ويفظ القرآن العظْم ْه ٍ
أتس ِبلسلف الْلخ ،هو وص األصوا ،واملعذوا علْذه يف ْذع
األْو  ,وهو مرجع أسا لسائر املناهج والعلوم ,فكانوا ال يبدتون إال بـه ,ومـا أن نقـرأ يف ترمجـة
أحد من أهل العلم إال ونرل يف سريته :حف القرآن الكرمي ,مث ابتدأ بطلب العلم(.)3
وكان كثري من السلب رمحهم هللا يرفضون تدريس احلديث وغريا من العلوم للحـدث؛ حـأ فـ
القرآن أوال.
قال النووي رمحه هللا(« :)2كان السلب ال يعلمون احلديث والفقه إال ملن ف القرآن».

( )1هو حممد بن حممد بن حممد بن علي الدمشقي ,مث الشريازي ,الشافعي (أبو اخلري) ,ويعرف اببـن اجلـزري ,مقـر ,
جم ــود ,حم ــدث ,ح ــاف  ,مش ــارا يف بع ــض العل ــوم .ول ــد يف دمش ــق س ــنة (721هـ ــ) ,وتفق ــه هب ــا وطل ــب احل ــديث
والقـراءات ,وعمــر مدرســة للقـراء اهــا :دار القــرآن ,وأقـرأ النــا  .ولــه تصــانيب كثــرية منهــا« :النشــر يف القـراءات
العشــر» ,و«التمهيــد يف الترويــد» ,و«تــذكرة العلمــاء يف أصــول احلــديث» ,و«األربعــون الع ـوال» ,وغريهــا .تــويف
بشرياز سنة (833هـ).
«انظر :طبقات القراء ,البن اجلزري ( .)521-527/5معرم املنيلفهل.»)687/3( ,
( )5النشر يف القراءات العشر.)6/1( ,
( )3انظــر :الكلمــات احلســان فيمــا يُعــهل علــى احلفـ واالنتفــاع ابلقــرآن .)26-23 ( ,حفـ القــرآن الكــرمي ,مــد
الدوي ( .)15-11
( )2اجملموع.)38/1( ,
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وع ــد اب ــن مجاع ــة( )1رمح ــه هللا األدب األول م ــن آداب طال ــب العل ــم« :ون يبت ذذد بكتذ ذذلب هللا
العْي ذذْ ,فيتقن ــه حفظ ـا ,ونته ــد عل ــى إتق ــان تفس ــريا وس ـائر علوم ــه؛ إن ذذه وصذ ذ العلذ ذوِّ وومْه ذذل
وومههل»(.)1
ومل يرتَ الاذل  وْ ْذرا ْذه تشذجْع علذن يفذظ القذرآن العظذْم يَل سذلكه ,فكـان يفاضـل بـهل
أصــحابه الك ـرام يف حف ـ الق ــرآن ,فيعق ــد الراي ــة ألكث ــرهم حفظ ـا .وإذا بع ــث بعث ـا جع ــل أم ــريهم
أحفظهــم للقــرآن ,وإمــامهم يف الصــالة أكثــرهم قــراءة للقــرآن ,ويقــدم للحــد يف القـ أكثــرهم أهــذا
للقــرآن ,ورمبــا زوج الرجــل علــى مــا فظــه يف صــدرا مــن القــرآن( ,)3وهــذا هــو حمــور حــديثنا مــن
هالل املطالب ا تية:

( )1هو حممد بن إبراهيم بـن سـعد هللا بـن مجاعـة بـن علـي بـن حـازم الكنـا  ,احلمـوي ,الشـافعي (بـدر الـدين) مفسـر,
فقيه ,أصول ,متكلم ,حمدث .ولد ثماة سنة (639هـ) ,وول القضاء ابلقد  ,والددر املصرية ,وبدمشق ,ومجع
بــهل القضــاء ومشــيخة الشــيوح واخلطابــة ,تــويف ابلقــاهرة ســنة (733ه ــ) ,ودفــن قريبــا مــن اإلمــام الشــافعي .ومــن
تصـانيفه الكثــرية« :املنهـل الــروي يف علـوم احلــديث النبــوي» ,و«تـذكرة الســامع واملـتكلم يف آداب العــا واملــتعلم»,
و«إيضا الدليل يف قطع حرج أهل التعطيل» ,و«حترير األحكام يف تدبري جي اإلسالم» وغريها.
«انظر :الدرر الكامنة ,البن حرر ( .)583-581-3معرم املنيلفهل.»)31/3( ,
( )5تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العا واملتعلم.)167-166 ( ,
( )3انظر :ورتل القرآن ترتيال.)69 ( ,
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املطل األوا
عملمو د جة اَل ظ

حــهل يــدهل املنيمنــون اجلنــة فــإن حــاف القــرآن لــه شــأن آهــر ,حيــث يعلــو غــريا يف درجـات اجلنــة
لتعلو منزلته ,وترتفع درجته يف ا هرة ,كما ارتفعت يف الدنيا ,ويتبهل ذلـو جليـا مـن هـالل عـدة
أحاديث:
ْ -1اْلة اَل ظ عاد آخر آية يقرؤهل.
عــن عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمـا قــال :قــال رســول هللا « :يمقذذلا لْذذلي القذذرآن(:)1
اَرو وا تق( ،)1وا ت كمل كا ترت يف الدنْل( ،)1إن ْاْل عاد آخر آية تقرؤهل»(.)2
الْ ذلي يف اَذذديث ِبَذذل ظ عذذا ظهذذر
ذْص َّ
أفــاد احلــديث اللغيــب يف حف ـ القــرآن ,وختْذ م
َل دون التلْ :ا املْحف تكرميْل له وتشري ْفل.

(( )1لْ ذذلي الق ذذرآن) :أي حافظ ــة ع ــن ه ــر قل ــب أو ح ــاف بعض ــه امل ــالزم لتالوت ــه م ــع الت ــدبر دت ــه ,والعم ــل
أبحكامه ,والتأدب آبدابه.
(( )5اَرو وا تق) :أمر من رقى يرقى ,أي :اصعد درج اجلنة مبقدار ما حفظته من أي القرآن.

(( )3و ت ذ كمذذل كا ذ ترت ذ يف الذذدنْل) :أي ال تســتعرل يف قراءتــو فاللتيــل يف اجلنــة جملــرد التلــذذ؛ إذ ال عمــل وال
تكليب هناا ,وفيه إشارة إىل أن اجلزاء على وفق األعمـال كميـة وكيفيـة« .انظـر :عـون املعبـود .)537/2( ,حتفـة
األحوذي .)535/8( ,فقه قراءة القرآن الكرمي.»)71 ( ,
( )2رواا أبــو داود ,كت ــاب ق ـراءة الق ــرآن وحتزيب ــه وترتيل ــه ,ابب اس ــتحباب اللتي ــل يف الق ـراءة.)1362 ( ,)73/5( ,
وقال األلبا يف صحيح أيب داود (« :)1311 ( ,)572/1حسن صحيح».
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قال ابن حرـر ا يتمـي( )1رمحـه هللا« :اخلذر املذلكو خذلص ِبذا يفظذه عذا ظهذر َلذ َ ،ل ِبذا
يق ذرو ِبملْذذحف؛ ألن جمــرد الق ـراءة يف اخلـ ال تلــب النــا فيهــا وال يتفــاوتون قلَّـة وكثــرة ,وإنــا
الــذي يتفــاوتون فيــه كــذلو هــو احلف ـ عــن هــر قلــب ,فلهــذا تفاوتــت منــاز م يف اجلنــة ثســب
تفاوت حفظهم ,ومما ينييد ذلـو أيضـا أن حفـ القـرآن عـن هـر قلـب فـرمل كفايـة علـى األمـة,
وجم ـرد الق ـراءة يف املصــحب مــن غــري حف ـ ال يســق بــه الطلــب ,فلــيس ــا كبــري فضــل كفضــل
احلف  ,فتعهل أنه – أع احلف عن هر قلب – هو املراد يف اخل  ,وهذا اهر من لف اخلـ
أبدو ثمل ,وقول املالئكة له :اقرأ وار صريح يف حفظه عن هر قلب كما ال فى»(.)5

ام ِبلغم َرِّ:
الغم م

والفــوز هبــذا املنزلــة لــه شــرو يوضــحها األلبــا ( )3رمحــه هللا بقولــه(« :)2فقيــه فضــيلة ــاهرة حلــاف
القرآن ,لكن بشر أن يكون حفظه لوجه هللا

( )1ه ــو أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد ب ــن عل ــي ب ــن حر ــر ا يتم ــي ,الس ــعدي ,األنص ــاري ,الش ــافعي ,ول ــد مبص ــر س ــنة
(919هـ) يف حملة أيب ا يتم املنسوب إليها ,برع يف علوم كثرية ,وازدحم النا على األهذ منه ,له مصنفات كثرية
منها« :شر املشكاة» ,و«شر املنهاج» ,و«الزواجر عن اقلاف الكبائر» .تويف مبكة سنة (973هـ).
«انظر :مقدمة كتابه الزواجر عن اقلاف الكبائر.»)11-8/1( ,
( )5الفتاول احلديثية.)126 ( ,
( )3هو ا دث حممد انصر الدين بن نو األلبـا نسـبة إىل أصـله ,مـن علمـاء احلـديث املعاصـرين املشـهورين ,ولـد يف
أشقودرا – عاصمة ألبانيا – سنة (1333هـ) والدا كان عاملا ومرجعا يف أمور الدين سيما املـذهب احلنفـي ,وقـد
فــرت أس ـرته بــدينها مــن حكــم امللــو أمحــد زوغــو ,واســتقرت يف دمشــق ,وفيهــا تلقــى الشــيب انصــر علومــه علــى
ش ــيوهها ابإلض ــافة إىل أه ــذا ع ــن وال ــدا ,مث إن ــه عك ــب عل ــى دراس ــة احل ــديث النب ــوي ف ـ ز في ــه آه ــذا ابمل ــذهب
السـلفي ,ولــه أكثــر مــن مائــة كتـاب ,تــويف يف مدينــة عمــان ودفــن هبـا ســنة (1251هــ)« .انظــر :إمتــام األعــالم ,د.
نزار أاب ة وحممد ردمل املال .»)216 ( ,
( )2السلسلة الصحيحة.)582/2( ,
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تب ـ ــارا وتع ـ ــاىل ,ول ـ ــيس لل ـ ــدنيا وال ـ ــدرهم وال ـ ــدينار ,وإال فق ـ ــد ق ـ ــال « :أكث ـ ــر من ـ ــافقي أم ـ ــة
قراتها»(.»)1
فيــا ــا مــن ســعادة للحــاف املخلــص إذا قيــل لــه :اق ـرأ وار ورتــل ,فــإن منزلتــو عنــد آهــر آيــة
تقرتها .ترل إىل أين يرقى؟
«قال الطييب :إن اللقي يكون دائما ,فكما أن قراءته يف حال االهتتـام اسـتدعت االفتتـا الـذي
ال انقطاع له ,كذلو هذا القراءة واللقي يف املنازل الة ال تتناهى ,وهله القذراءة ذم كللتَّسذبْح
للمالئكة َل تشغلهم ْا ْستللاْأم ب هَ وعظم ْستللاْأم»(.)1

تابْه علن وثر ضعْف:

قــال اخلطــايب رمحــه هللا(« :)3جــاء يف األريــر( :)2أن ع ــدد آي القــرآن علــى قــدر درج اجلنــة ,يق ــال
للقــار  :ار يف الــدرج علــى قــدر مــا كنــت تقـرأ مــن آي القــرآن ,فمــن اســتوىف قـراءة مجيــع القــرآن
استوىل( )2على أقصى درج اجلنة,

()1
()5
()3
()2

رواا أمح ـ ــد يف املس ـ ـ ــند .)6637 ( ,)172/5( ,وق ـ ـ ــال حمقق ـ ـ ــو املس ـ ــند (« :)6637 ( ,)513/11إس ـ ــنادا
حسن» .وأوردا األلبا يف السلسلة الصحيحة (.)721 ( ,)386/5
عون املعبود.)538-537/2( ,
معا السنن .)136/5( ,وانظر :عون املعبود ( ,)537/2حتفة األحوذي (.)535/8
أهرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (( ,)151/6رقم  )59925عن أم الدرداء رضي هللا عنها قالت« :دهلـت علـى
عائشـة فقلـت :مـا فضـل مــن قـرأ القـرآن علـى مــن يقـرأا ممـن دهـل اجلنـة؟ فقالــت :إن عـدد درج اجلنـة علـى عــدد
آي القرآن ,فليس أحد ممن دهل اجلنـة أفضـل ممـن قـرأ القـرآن» .قـال األلبـا يف السلسـلة الصـحيحة (:)583/2
«ومجلة القول؛ إن إسناد هذا األرير ضعيب».

( )2األوىل أن يعـ بلفـ احلــديث (ارتقــى)؛ ألن كلمــة (اســتوىل) تــوحي ابلقهــر وال لبــة واالســتيالء ,وأهــل اجلنــة ليسـوا
كذلو.
[انظر :فتح الرمحن يف بيان هرر القرآن.])26 ( ,
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ومــن ق ـرأ ج ــزءا منهــا ك ــان رقي ــه يف الــدرج عل ــى ق ــدر ذلــو ,فيك ــون منته ــى الث ـواب عن ــد منته ــى
القراءة».
 -1يلبس راٍ الكراْة ويلة الكراْة ويفوز ِبلرضن.
ع ــن أيب هري ــرة  ع ــن الن ــيب  ق ــالَ« :ي ذذَء ص ذذلي الق ذذرآن يذ ذوِّ القْلْ ذذة ْق ذذواَ :ي ب
يلذذه(ْ ،)1لذذبس راٍ الكراْذذة ،مث يقذذواَ :ي ب زدهْ ،لذذبس يلذذة الكراْذذة ،مث يقذذواَ :ي ب
ا ض عاهْ ،قلا :اَرو وا ق ،ويْداد بك آية يساة»(.)1
بهل النيب  أن القرآن العظيم يرفع شأن صاحبه يـوم القيامـة ,وأنـه يطلـب مـن هللا تعـاىل أن يـزين
صــاحبه و ليــه ويلبســه اتج الكرامــة ويرضــى عنــه عــز وجــل ج ـزاء وفاق ـا ,فكمــا أرضــى صــاحب
القرآن كتاب هللا يف الدنيا بقيامه به ,وعمله به ,وتدبرا ,والدعوة إليه؛ فإن القرآن يسأل هللا تعاىل
أن يرضى عن عبدا احلاف للقرآن العامل به.
فَ هلا اَديث َّ
عدة كراْلً َل ظ القرآن وهي:
اإلنعـام عليـه بتــاج الكرامـة ,وحلــة الكرامـة ,فهـو يعــرف هبـا يــوم القيامـة بـهل اخلالئــق ,وهـي عالمــة
على كرامة البسها ومكانته عند هللا عز وجل.
وهــذا التَّـاج وهــذا احلُلَّـة وســام شــرف ورفعــة يتميــز هبــا أصــحاب القــرآن عــن غــريهم مــن املــنيمنهل,
وجدير مبن لبس هذا التاج وهذا احللة أن يكون رفيع الدرجة عال املقام.

(َ( )1ي ب يلذذه ) :الظــاهر أنــه أمــر مــن التحليــة ,يقــال :حليتــه أحليــة حتليــة إذا ألبســته احلليــة .واملعذذىن :د رب زينــه.
[انظر :حتفة األحوذي.])535/8( ,
( )5رواا اللم ــذي ,كت ــاب فض ــائل الق ــرآن ,ابب م ــا ج ــاء ف ــيمن ق ـرأ حرف ــا م ــن الق ــرآن مال ــه م ــن األج ــر,)178/2( ,
(  .)5912وقال« :حسن صحيح» .وحسنه األلبا يف صحيح سنن اللمذي.)5358 ( ,)11/3( ,
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وإذا كان العبد يف الـدنيا يزهـو ويفتخـر و تلـع إعرـااب وهـيالء إذا مـا هلـع عليـه سـلطان أو ملـو
هلعة ما ,فما ابلو بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه مـوالا ,هـالق اخللـق مجيعـا ,وملـو
النا وإ هم هبذا النعمة العظيمة ,واملنزلة الرفيعة ,وألبسه اتج الكرامـة ,وحلـة الكرامـة علـى أعـهل
اخلالئق.
ما ابلو ابلسعادة وال بطة والفر الذي  ،قلبه.
ووعظذذم ْذذا ذلذ كلَمذه :رضــا هللا عنــه ,مث يـزاد علــى كــل ذلــو بكــل آيــة حســنة ,فضــال عــن رفعــه
درجات يف اجلنة بعدد ا دت الة فظها من القرآن.
فهــل يعــي املســلمون فضــائل حفـ القــرآن ,ويقبلـوا عليــه بشــو  ,ورغبــة ,وتــم ,ويربـوا علــى ذلــو
أبناءهم؟
ود ل،ســب إن أكثــرهم يتســابقون علــى دنيــاهم أضــعاف تســابقهم إىل آه ـرهتم .وقــد حــذران هللا

تعــاىل الــدنيا ومتــاعهم فقــال تعــاىلَ{ :م ذ ْتذذلع الذ َّذدنَذْل ََلَْ ذ و َ
ارخذ َذرةم َخ َْ ذذر لَم َم ذ َا اتَّذ َقذذن َوَلَ
َ ََ م َ
َ

تمظَلَ ممو َن َتَ ْْال} [النساء.]77 :
فمن أ لم ممن زهد يف كتاب ربه ,فأعرمل عنه حفظا وفقها وتالوة ودراسة وعمال(.)1
 -1يل ظه ْا السفرة الكراِّ الر ة:
عن عائشة رضي هللا عنها  ,عن النيب  قال« :مثل الذي يقرأ القرآن ,وهو

( )1انظــر :فضــائل ســور القــرآن الكــرمي (  ,)62أن ـوار القــرآن (  ,)563-565فضــائل القــرآن ومحلتــه يف الســنة
املطهرة ( .)23
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حاف له ,مع السفرة الكرام ال رة»(.)1
ه ــنيالء الس ــفرة الك ـرام اهت ــارهم هللا تع ــاىل ,وش ــرفهم أبن تك ــون أبي ــديهم الص ــحب املطه ــرة ,ق ــال

ف ْ َك َّرْ ٍة * َّْرم َ ٍ
صح ٍ
َّرةٍ * َِبَيَ َذدي َسذ َف َرةٍ * كَ َذر ٍاِّ بَذ َذرَةٍ} [عـبس-13 :
تعاىلَ{ :يف م م
َ
َ
وعة ْطَه َ

.]12
السفرة:
ْغْى ْعَّْة َّ
وْعىن كون اَل ظ ْع السفرة يتم وْريا:
األوا :أن لــه يف ا هــرة منــازل يكــون فيهــا رفيق ـا للمالئكــة الســفرة؛ التصــافه بصــفتهم مــن محــل
كتــاب هللا تعــاىل .فــأنزل منــاز م الرفيعــة ,وأســكن مقامــاهتم العاليــة مــن جـوار احلــق تعــاىل{ :يَ َّن

َ
َّلً ونَذ َه ٍر * َيف ْ َقع َد َ
ٍ
ص َد ٍق َعا َد َْلَْ ٍ ْ َقتَ َد ٍ} [القمر.]22-22 :
ال مَمتَّق َ
َ َ
َ َيف َجا َ
الالر :أنه عامل بعملهم وسالو مسلكهم(.)5
«وما نفتأ نرل النا اليوم يفتخرون حهل ينسبون إىل عظيم من العظماء ,أو رجـل مـل الشـهرة
واالســم الالمــع ولــو كــان ذلــو يف ميــدان الردضــة أو اللهــو الباطــل ,فهني ـا ــنيالء مــا اهتــاروا مــن
هوان ألنفسهم ,وهني ا حلفظة كتاب هللا حهل اهتاروا أن يكونوا مع السفرة الكرام ال رة»(.)3
***

س}.)2623 ( ,)1885/2( ,
( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب التفسري ,ابب تفسري سورة { َعبَ َ

( )5انظر :صحيح مسلم بشر النووي ( ,)82/6عـون املعبـود ( ,)531/2حتفـة األحـوذي ( ,)172/8فـيض القـدير
(.)6199/15
( )3حف القرآن الكرمي.)52 ( ,
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املطل الالر
اَل ظ ْقدِّ يف الدنْل وارخرة

 -1اَل ظ ووَل الالس ِبْلْل ة:
ممن رفعهم هللا تعاىل ابلقرآن عبد الرمحن بن أبزل اخلزاعي  , وهو من أواهر ص ار الصـحابة,
كــان مــوىل لنــافع بــن عبــد احلــارث ,وكــان يف عهـد عمــر رجــال ,وكــان علــى هراســان لعلــي بــن أيب
طالب .)1( 
عــن عــامر بــن واريلــة؛ أن انفــع بــن احلــارث لقــي عمــر بعســفان .وكــان عمــر يســتعمله علــى مكــة.
فقال :من استعملت علـى أهـل الـوادي؟ فقـال :ابـن أبـزل .قـال :ومـن ابـن أبـزل؟ قـال :مـوىل مـن
موالينا .قال :فاستخلفت عليهم موىل؟ قال :إنه قار لكتاب هللا عز وجل .وإنه عا ابلفـرائض.
وَواْل ويضع به آخريا»(.)1
قال عمر :أما إن نبيكم  قد قال« :ين هللا ير ع لا الكتلب ْ
إن قــار القــرآن ,العــا أبحكامــه ,رفيــع القــدر ,عظــيم املنزلــة ,يفــو غــريا وإن كــان أشــرف منــه
نسـبا ,أو أعظـم جاهـا ,فهـذا مـوىل مــن املـوال ال جــاا لـه ,وال مـال ,وال حســب ,وال مكانـة عليــا
يف اجملتمع ,ورمبا كان يف السـلم االجتمـاعي دون غـريا مبقـاييس أهـل الـدنيا ,ولكنـه مبقيـا القـرآن
شيء آهر ,وله مقام آهر.

( )1انظر :اإلصابة ( ,)129/2التقريب ( ,)275/1سري أعالم النبالء (.)511/3
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين ,ابب فضل من يقوم ابلقرآن ويعلمه.)816 ( ,)229/1( ,
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فقــد رفعــه القــرآن مــن مقــام املــوىل إىل مقــام الواليــة ,وعلمــه ابلقــرآن أهلــه ألن كــم ويقضــي بــهل
النا  ,وتكون له الكلمة النافذة ,والرأي املسموع يف اجملتمع.
وهذا هو ذا عمر  يعرف ذا العا ابلقرآن واحلاف له مكانته وفضله ,فإذا به يقر انفعـا علـى
اهتيارا ,ويذكر قوله « :إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما» احلديث(.)1
 -1اَل ظ ووَل الالس ِبْلْلْة.
عن أيب مسعود األنصار  أن النيب  قال« :يَذ ميِّ القوِّ وَرؤهم لكتلب هللا.)1( »...
وعــن أيب ســعيد اخلــدري  أن النــيب  قــال« :يذا كذذلنوا ثالثذذة لْذذيْهم ويذذدهم ،وويقهذذم
ِبْلْلْة وَرؤهم»(.)1
وه ــذا مق ــام آه ــر م ــن مقام ــات األفض ــلية للح ــاف  ,أبن ق ــدم عل ــى ك ــل م ــن حض ــر يف املس ــرد
للصالة.
َرآَ هو َّ
املقدِّ يف يْلْة الْالة وين كلن ْوَل:
واألكار ْ
عن ابن عمر رضي هللا عنهمـا قـال« :ملـا قـدم املهـاجرون األولـون العصـبة – موضـع بقبـاء – قبـل
مقدم رسول هللا  , كان ينيمهم سا  ,موىل أيب حذيفة,

( )1انظر :أنوار القرآن.)528 ( ,
( )5رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب املساجد ومواضع الصالة ,ابب من أحق ابإلمامة.)673 ( ,)262/1( ,
( )3رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب املساجد ومواضع الصالة ,ابب من أحق ابإلمامة.)675 ( ,)262/1( ,
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وكان أكثرهم قرآان»(.)1
زاد ا يثم بن هالد اجله « :وفيهم عمر بن اخلطاب وأبو سلمة بن عبد األسد»(.)5
قال ابن حرر رمحـه هللا(« :)3ووجه الدَللة ْاه ي لع كبل الْحلبة القرشَْ علن تقذدمي سذلمل
علذذْهم ،وكــان ســا املــذكور مــوىل ام ـرأة مــن األنصــار فأعتقتــه ,وكــأن إمامتــه هبــم كانــت قبــل أن
يُعتق...,
وإنا قيل لـه مـوىل أيب حذيفـة؛ ألنـه الزم أاب حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعـة بعـد أن أُعتـق فتبنـاا ,فلمـا
توا عن ذلو قيل له موالا...
وقوله( :وكان أكثرهم قرآان) إشارة إىل سبب تقد هم له مع كوتم أشرف منه».
ممْْا:
واألكار َرآَ هو املقدِّ يف يْلْة الْالة وين كلن صبْْل ْ
عن عمر بن سلمة  قال:
ملا كانت وقعة أهل الفتح ,ابدر كـل قـوم اسـالمهم ,وبـدر أيب قـومي اسـالمهم ,فلمـا قـدم قـال:
ج تكم وهللا من عند النيب  حقا ,فقـال« :صلوا صالة كلا يف يَ كلا ،وصذلوا صذالة كذلا
َرآَ» .فنظروا فلم يكن
يف يَ كلا ،إذا يضرً الْالة لْيذن ويدكم ،ولْيْكم وكاركم ْ

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب األذان ,ابب إمامة العبد واملوىل.)695 ( ,)519/1( ,
( )5رواا أبــو داود ,كتــاب الصــالة ,ابب مــن أحــق ابإلمامــة .)288 ( ,)161/1( ,وصــححه األلبــا يف صــحيح
سنن أيب داود (.)221 ( ,)117/1
( )3فتح الباري شر صحيح البخاري.)521/5( ,
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أحــد أكثــر قــرآان مـ  ,ملـا كنــت أتلقــى مــن الركبــان ,فقــدمو بــهل أيــديهم ,وأان ابــن ســت أو ســبع
سنهل.)1( ...
قــال ابــن حرــر رمحــه هللا(« :)5ويف احلــديث حرــة للشــافعية يف إمامــة الصــيب املميــز يف الفريضــة,
وهــي هالفيــة مشــهورة و ينصــب مــن قــال إتــم فعلـوا ذلــو ابجتهــادهم ,و يطلــع النــيب  علــى
ذلو ألتا شهادة نفي ,وألن زمن الوحي ال يقع التقرير فيه على ما ال نوز».
 -1اَل ظ ْقدِّ يف املشو ة
عن ابن عبا رضي هللا عنهما قـال« :كـان القـراء أصـحاب جملـس عمـر ومشـاورته ,كهـوال كـانوا
أو شباان»(.)3
 -2اَل ظ ْقدِّ يف َره.
وكمــا أعلــى هللا تعــاىل شــأن حــاف القــرآن يف الــدنيا فقـد أعلــى شــأنه يف ا هــرة ,فهــو أوىل النــا
ابلتقدمي حأ بعد موته:
عـن جـابر بـن عبـد هللا رضـي هللا عنهمـا قـال :كـان النـيب  نمـع بـهل رجلـهل مـن قتلـى أحــد ,مث
يقول« :ويهم وكار وخ ْلا للقرآن» .فإذا أُشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد ,فقـال« :وَ شذهْد
علن هيَلء يوِّ القْلْة»(.)2

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب امل ازي ,ابب من شهد الفتح.)2315 ( ,)1599/3( ,
( )5املصدر السابق.)31/8( ,

ََ
( )3رواا البخ ــاري يف ص ــحيحه ,كتـ ــاب التفس ــري ,ابب { مخذ ذ َذل الَع َفذ ذذو ووَْذ ذذر َِبلَعذ ذذر َ
َ}
ف َووَ َع ذ ذ َر َ
ض َع ذ ذ َا ا َِذَ ذذلهل َ
َ َ َمَ مَ
[األعراف.)625 ( ,)1251/3( ,]199 :
( )2رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب اجلنائز ,ابب اللحد والشق يف الق .)1323 ( ,)211/1( ,
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قــال ابــن حرــر رمحــه هللا(« :)1وفيــه فضــيلة ــاهرة لقــار القــرآن ,ويلحــق بــه أهــل الفقــه والزهــد
وسائر وجوا الفضل».
ومع أن مقام الشهادة فو كل مقام ,ومع أن النيب  شهد لقتلى أحد عند هللا تعـاىل ابلصـد
فيمــا عاه ــدوا علي ــه ,وش ــهد ــم ابجلن ــة ,إال أن ــه يف غم ــرة ه ــذا الفض ــائل للشــهداء ,مل ي ذذاس 
الشهْد األكار يفظْل للقرآن يف تقدميه يف اللَّحد.
فصاحب القرآن ,واألكثر أهذا للقرآن ,له األفضـلية حـأ بـهل الشـهداء ,لعظمـة القـرآن الـذي يف
صدرا ,وما تقدمي الرسول  له يف اللحد إال رمز لتقدمه علـى مـن سـواا مـن الشـهداء يف األجـر
والثواب ,ويف املكانة واجلنة.
وإذا كــان التفاضــل ابلق ــرآن بــهل الشــهداء ,فالتفاض ــل بيــه بــهل األحي ــاء وال شــو أك ـ وأعظ ــم:

َ
{ َوَيف ذَلَذ َ َذ َلَْذتَذاَذذل َ َ
سذذو َن} [املطففــهل .]56 :فليتأمــل املســلم هــذا األمــر جيــدا,
س ال مَمتَذاَل م
ويقب عندا طويال ,ومن مث يقودا للعناية ابحلف واإلكثار منه والص عليه(.)5
***

( )1فتح الباري شر صحيح البخاري.)513/3( ,
( )5أنظر :أنوار القرآن.)521 ( ,
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املطل الاللث
ضلئ ْتاوعة للحل ظ

 -1محلة القرآن هم وه هللا وخلصته.
مــن متــام إكـرام هللا تعــاىل حلملــة كتابــه أن جعلهــم مــن أهلــه وهاصــته ,وهــو شــرف عظــيم ,وتكــرمي
حلفاظ القرآن ال يدانيه أي شرف يسعى إليه النا يف الدنيا؛ ذلو أن العبد الضعيب يصبح من
أه ــل هللا وهاص ــته ,وال ش ــو أن أه ــل هللا وهاص ــته ,ه ــم أق ــرب الن ــا إىل ني ــل رمحت ــه ,وكرامت ــه,
وحمبته ,والقرب منه تعاىل .فهو فضل هللا ينيتيه من يشاء ,وهللا واسع عليم.
عن أنس بن مالو  , قال :قال رسول هللا َّ « :
ين هلل وهلَ(ْ )1ا الالس» قالوا :د رسول
هللا من هم؟ قال« :هم وه القرآن ،وه هللا وخلصته»(.)1
وخلصته يف اَديث امللكو :
واملقْود ِبه هللا
َّ
هم حفظة القرآن ,العاملون به ,هم أولياء هللا ,واملختصون به اهتصا أهل اإلنسان به.
وقيــل :هــم الــذين تصــون خبدمتــه ,فإنــه ملــا قـرهبم واهتصــهم كــانوا كأهلــه ,ومنــه قيــل ألهــل مكــة:
أهل هللا ,ملا كانوا سكان بيته وما حوله كانوا كأهله(.)3

(( )1وهلَ) :مجع أهل ,مجعت ابلياء والنون لكوتا ملحق جبمع املذكر السا  ,ونصبت ابلياء لكوتا اسم إن منيهر.
( )5رواا اب ــن ماج ــة يف املقدم ــة ,ابب فض ــل م ــن تعل ــم الق ــرآن وعلم ــه .)512 ( ,)78/1( ,وص ــححه األلب ــا يف
صحيح سنن ابن ماجة (.)178 ( ,)25/1
( )3انظــر :النهايــة يف غري ــب احلــديث ( ,)83/1لس ــان العــرب ( ,)58/11ش ــر ســنن اب ــن ماجــة ( ,)51/1ف ــيض
القدير (.)5161 ,5321/2
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وإذا اهتص املخلو أحدا من املخلوقهل قربه منه وأفامل عليـه مـن إكرامـه وعطائـه وحمبتـه الشـيء
الكثــري ,فمــا الظــن ابهلل الكــرمي – ولــه املثــل األعلــى يف الســماوات واألرمل – مالــو امللــو ذي
اجلالل واإلكرام.
فأكرم به من فضل ,وأعظم هبا من مكانة ومنزلة يطمـح إليهـا كـل مـنيمن ,وتصـبو إليهـا كـل نفـس
تريد وجه هللا الكرمي ورضوانه وجنته.
فلينتســب كــل إنســان ملــا يتمــل ويرغــب مــن أهــل املــال أو اجلــاا أو املناصــب أو الشــهرة ,ولترــد
القـ ـواميس بك ــل وص ــب ورين ــاء ,فه ــل ث أبكم ــل مم ــا وص ــب ب ــه محل ــة كت ــاب هللا« :وه ذ ذ هللا
وخلصته»؟(.)1
 -1تكرمي اَل ظ ْا ييالا هللا.
إكـرام حــاف القــرآن الكــرمي مــن إجــالل هللا تعــاىل وتعظــيم؛ لعظــيم حرمــة احلــاف ومنزلتــه عنــد هللا
تعاىل.
فعن أيب موسى األشعري  , قال :قال رسول هللا :
()1
«ين ْذذا يجذذالا هللا يك ذراِّ ذي الشذذْبة املسذذلم ،ويلْ ذ القذذرآن غ ذ الغذذلْ :ذذه واِذذليف
عاه( ،)1ويكراِّ ذي السلطلن املقسط»(.)2

( )1انظر :حف القرآن الكرمي (  ,)12أنوار القرآن ( .)539
(( )5غ الغلْ :ه) :ال لو هو التشديد وجماوزة احلـد ,واملعـل :غـري املترـاوز احلـد يف العمـل ابلقـرآن ,وتتبـع مـا هفـي
منه واشتبه عليه من معانيه ,ويف حدود قراءته وخمارج حروفه.
وقيل :ال لو املبال ة يف الترويد ,أو اإلسراع يف القراءة ,ثيث نعه عن تدبر املعل.

(( )3واِليف عاه) :أي غري املتب اعد عن القرآن ,املعرمل عن تالوته ,وإحكام قراءته ,ومعرفة معانيه ,والعمل مبا فيه.
وقيل :اجلفاء أن يلكه بعد ما علمه ,السيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر.
«انظر :عون املعبود.»)195/13( ,
( )2رواا أبو داود ,كتاب األدب ,ابب يف تنزيل النا مناز م .)2823 ( ,)561/2( ,وحسنه األلبـا يف صـحيح
سنن أيب داود (.)2123 ( ,)918/3
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مَ
يلْال للقرآن :ملـا يتحملـه مـن املشـا الكثـرية والـة تزيـد علـى األمحـال الثقيلـة(,)1
ومسمَ اَل ظ ْ
فحــق لــه أن يكــرم ويعظــم ويبرــل؛ ألن يف ذلــو تبرــيال وتعظيم ـا وإجــالال هلل تعــاىل ,ذلــو أن
احلاف قد حول صدرا كالم هللا تعاىل ,فمن هنا ينب ي إكرامه وإنزاله املنزلة الالئقة به.
 -1اَل ظ ْا الليا ووتوا العلم.
مــد هللا تعــاىل حفــاظ كتابــه وأريــل علــيهم أبن جعــل كتابــه آدت بينــات يف صــدورهم ,ويف هــذا
َّ َ
يا وموتمذذوا
آَيً بَذَْماَذذلً َيف م
منقبــة عظيمــة ــم ,دون غــريهم ,فقــال تعــاىل{ :بَذ َ مهذ َذو َ
ص ذ مدوَ الذذل َ

َ
َم} [العنكبوت.]29 :
الَعل َ

وي َّفلظذذه ،ومهــا مــن هصــائص القــرآن ,كونــه آدت بينــات اإلعرــاز,
«وي يف صذذدو العلمذذلء بذذه م
وكونــه حمفو ـا يف الصــدور خبــالف ســائر الكتــب؛ فإتــا تكــن معر ـزات وال كانــت تق ـرأ إال يف
املصاحب»(.)5
«ووصفهم ابلعلم؛ ألتم ميزوا أبفهامهم بهل كالم هللا وكالم البشر والشياطهل»(.)3
فهــنيالء احلفــاظ «ســادة اخللــق ,وعقالتهــم ,وأولــو األلبــاب مــنهم ,والكمــل مــنهم .فــإذا كــان آدت
بينات ,يف صدور أمثال هنيالء ,كانوا حرة على غريهم»(.)2
فكفى ثاف القرآن فخرا وشرفا أن هللا تعاىل أكرمه وجعله من أسباب

( )1انظر :عون املعبود.)195/13( ,
( )5تفسري النسفي.)561/3( ,
( )3تفسري القرطيب.)322/13( ,
( )2تفسري السعدي.)67/2( ,
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حف ـ القــرآن؛ ذلــو أن آدت القــرآن العظــيم حمفو ــة يف الصــدور والســطور ,وهــذا مــن أســباب
حف الدين ,ووسائل حف الشريعة.
()1
فلــو تطــر حتريــب مــا – جــدال – إىل الســطور فــأو لــه أن يصــل إىل الصــدور .قــال البيضــاوي
مادحا حفاظ القرآن « :فظونه ال يقدر أحد على حتريفه»(.)5
 -2محلة القرآن َل حترَهم الال .
إن أعظم ما يسعى إليه املسلم أن يزحزحه هللا تعاىل عن النـار ويدهلـه اجلنـة ,وقـد أكـرم هللا تعـاىل
حاف كتابه بنراهتم من النار وعدم إحرا أجسـادهم الطـاهرة فيهـا؛ لعظمـة مـا يف صـدورهم مـن
كالم هللا تعاىل.
فع ــن عقب ــة ب ــن ع ــامر  ق ــال :ق ــال رسـ ـول هللا « :ل ذذو ك ذذلن الق ذذرآن يف يه ذذلب ْ ذذل وكلت ذذه
الال »(.)1
فلــو ص ــور القــرآن وجع ــل يف إهــاب وألق ــي يف النــار م ــا مســته الن ــار ,وال أحرقتــه ب كت ــه ,فكي ــب
ابملنيمن املوا ب لقراءته ولتالوته والعمل به؟
وقيل :املعل من علمه هللا القرآن حترقه انر ا هرة ,فرعل جسم

( )1هو أبو سـعيد ,عبـد هللا بـن عمـر بـن حممـد ,انصـر الـدين البيضـاوي ,كـان عارفـا ابلفقـه والتفسـري والعربيـة واملنطـق,
نظارا صاحلا متعبدا زاهدا شافعيا ,ول القضاء بشرياز ,ودهـل ت يـز مـات هبـا سـنة (82هــ) .مـن منيلفاتـه :تفسـريا
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ,و«خمتصر الكشاف» ,و«شر الكافية» البـن احلاجـب ,و«اإليضـا » يف أصـول
الدين.
«انظر :طبقات املفسرين.»)528/1( ,
( )5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,املعروف بتفسري البيضاوي.)351/2( ,
( )3رواا أمحــد يف املســند ( .)17226 ( ,)122/2والط ـ ا يف الكبــري ( .)821 ( ,)318/17وابــن عب ــدي يف
الكامل ( .)35/1وحسنه األلبا يف صحيح اجلامع.)2585 ( ,)923/5( ,
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حاف القرآن كإهاب له(.)1
ويشهد له ما رواا أبو الفضل الرازي( )5بسـندا عـن يزيـد بـن عمـرو ,قـال :سـألت األصـمعي عنـه,
قال :يع يف إنسان .أراد من علمه هللا القرآن من املسلمهل وحفظه إدا حترقه النار يوم القيامة
إن ألقــي فيهــا ابلــذنوب ,كمــا قــال أبــو أمامــة « : اقــرتوا القــرآن وال ت ـرنَّكم هــذا املصــاحب
املعلَّقة( ,)3فإن هللا ال يعذب ابلنار قلبا وعى القرآن»(.)2
قال أبو عبيد رمحه هللا(« :)2وجه هذا عندان أن يكون أراد ابإلهاب

( )1انظر :فيض القدير.)2112/11( ,
( )5هــو أبــو الفضــل ,عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن احلســن بــن بنــدار العرلــي ,الـرازي ,املقــر  .ولــد مبكــة ســنة (371هــ)
ونشأ هبا ,وكان أبوا عاملا ريقة شيخا للحـرم .قـال السـمعا « :كـان (أبـو الفضـل) مقـرائ فاضـال ,كثـري التصـانيب,
حســن الســرية ,زاهــدا ,متعبــدا ,هشــن العــي  ,قانعــا ,يقــر ويســمع يف أكثــر أوقاتــه» .ويبــدو أن تصــانيفه الكثــرية
فُقــدت و يبــق منهــا إال كتــاب« :فضــائل القــرآن وتالوتــه» .تُــويف بكرمــان (واليــة مشــهورة بــهل فــار وسرســتان
وهراس ـ ــان) س ـ ــنة (222هـ ـ ــ)« .انظ ـ ــر :س ـ ــري أعـ ــالم الن ـ ــبالء .)132/18( ,معر ـ ــم البلـ ــدان ,دق ـ ــوت احلم ـ ــوي
( .)222/2مقدمة كتابه« :فضائل القرآن وتالوته» ,حتقيق وختريج :د .عامر حسن ص ي ( .»)16-9
( )3لع املقْود :احلث على فضيلة حف القرآن عن هر قلب ,وهللا أعمل.
( )2رواا ال ـرازي يف فضــائل القــرآن وتالوتــه( ,)122 ( ,رق ــم  .)152والبخــاري يف هلــق أفعــال العب ــاد,)87/1( ,
(رق ــم  .)573واب ــن أيب ش ــيبة يف مص ــنفه( ,)133/6( ,رق ــم  .)31179وال ــدارمي يف س ــننه( ,)316/5( ,رق ــم
 .)3319وصحح إسنادا احلاف ابن حرر يف فتح الباري.)79/9( :
( )2هـو القاسـم بـن سـالم ا ـروي األزدي ,اخلزاعـي ابلـوالء ,اخلرسـا  ,الب ـدادي (أبـو عبيـد) ولـد سـنة (127هــ) ,مـن
كب ــار العلم ــاء يف احل ــديث ,واألدب ,والفق ــه .ول القض ــاء بطرس ــو ط ــا عش ــرة س ــنة ,م ــن كتب ــه« :األمـ ـوال»,
و«أدب القاضي» ,و«اإل ان ومعامله وسننه ,واستكماله ,ودرجاته» خمطو يف الظاهرية بدمشق .تويف مبكة سـنة
(552هـ).
«انظر :هتذيب التهذيب .)318-312/8( ,األعالم .)176/2( ,معرم املنيلفهل.»)111/8( ,
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َل امليْا وجو ه اللي َد وعن القرآن»(.)1
وقال الزبيدي( )5رمحه هللا يف شرحه ألرير أيب أمامة « : أي حفظه وتدبرا وعمل مبـا فيـه ,فمـن
حف ألفا ه وضيع حدودا فهو غري واع له»(.)3
وقد «ضرب املثل ابإلهاب وهو جلد يدبغ؛ ألن الفساد إليه أسرع ولفح النار فيه أنفذ؛ ليبسـه
وجفافه ,خبالف املدبوغ للينه.
واملعذذىن :لــو قــدر أن يكــون يف إهــاب مــا مســته النــار ب كــة جماورتــه للقــرآن ,فكيــب مب ـنيمن تــوىل
حفظه واملوا بة عليه ,واملراد انر هللا املوقدة املميزة بهل احلق والباطل.
قال الطييب :وحتريـرا أن التمثيـل وارد علـى املبال ـة والفـرمل ,كمـا يف قولـهَ{ :مذ لَّ َذو َكذل َن الَبَ َح مذر

َ
ادا} [الكهب ,]119 :أي ينب ي و ق أن القرآن لو كان يف مثل هذا الشيء احلقري الذي
ْ َد ْ
ال ينيبه به ,ويلقـى يف النـار مـا مسـته ,كْذف ِبملذيْا الذلي هذو وكذرِّ خلذق هللا ،وَذد وعذله يف
صد ه ،وتفكر يف

( )1فضائل القرآن.)22 ( ,
( )5هو أبو الفيض ,حممد بن عبد الرزا احلسي  ,الزبيدي ,امللقب مبرتضى ,ل وي ,حنوي ,حمدث أصول .أصـله مـن
واسـ (يف الع ـرا ) ,ولــد يف ا نــد ســنة (1122ه ــ) ,ومنشــأا يف زبيــد (ابلــيمن) ,رحــل إىل احلرــاز ,وأقــام مبصــر,
فاشتهر فضـله ,وكاتبـه امللـوا ,تـويف ابلطـاعون يف مصـر سـنة (1512هــ) .مـن تصـانيفه الكثـرية« :اتج العـرو يف
شــر الق ــامو » ,و«إحتــاف الس ــادة املتقــهل يف ش ــر إحيــاء العل ــوم لل ـزال» ,و«بل ــة ال ريــب يف مص ــطلح آاثر
احلبيب» وغريها.
«انظر :معرم املنيلفهل .)681/3( ,األعالم.»)71/7( ,
( )3إحتاف السادة املتقهل.)262/2( ,
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ضال عا ون حترَه»(.)1
ْعلنْه ،وعم ِبل ْه ،كْف سسهْ ،
فهني ـا ملــن حف ـ كتــاب هللا تعــاىل فرمعــه يف صــدرا ,وعمــل مبــا فيــه ,هني ـا لــه هبــذا البشــارة يف
النراة من النار ,وهذا من أعظم فضائل حف القرآن الكرمي .فهل من مشمر لذلو؟
***

( )1فيض القدير.)2112/11( ,
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املبحث اخللْس
ضلئ العم ِبلقرآن
املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه أربعة مطالب

األوا :وجوب العمل ابلقرآن.
الالر :النيب  يوصي ابلعمل ابلقرآن.
الاللث :الصحابة رضي هللا عنهم يتواصون ابلعمل ابلقرآن.
الرابع :فضائل العمل ابلقرآن.
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إن ال اية العظمى مـن إنـزال القـرآن العظـيم هـو العمـل ,وإتبـاع أوامـرا ,واجتنـاب نواهيـه ,واالتعـاظ
مبواعظه ,والوقوف عند حدودا ,وجعله واقعا عمليا يف حياة الفرد أو اجملتمع أو الدولة ,وال يـنيجر
صاحب القـرآن األجـر الكامـل املسـتويف ,إال بعـد تطبيقـه واقعـا معاشـا يف احليـاة ,واالهتـداء هبديـه
املبــارا ,والعمــل بــه آانء الليــل وأط ـراف النهــار .واحلــديث عــن ذلــو يتضــح مــن هــالل املطالــب
ا تية:

املطل األوا
وجوب العم ِبلقرآن

إن الواجب على أهل القرآن وعلى غريهم العمل به ,وامتثال أمرا ,واجتناب تيه ,والتحاكم إليه,
َ
َّ َ
ذلب يَذ َتذلمونَذذهم َي ذ َّذق تَالَ َوتَذ َذه} [البق ــرة:
يا آتَذ َْذاَذ م
ذله مم الَكتَذ َ
والت ـزام منهرــه .ق ــال هللا تعــاىل{ :ال ذذل َ

 .]151أي :يتبعونه حق إتباعه ويعملون به حق عمله ,وقيل :يقرتونه كمـا نـب مـن التـدبر لـه,
والعمل به(.)1
وَل يذ ون ْذذا يقذرو القذذرآن وَل يعمذ ِبقتضذذله يكذذون شذذأنه شذذأن الْهذذود ،الذذليا ذْهذذم هللا

َّ َ
يا
تعلَل يف عدِّ العمذ ِبلتذو اة ,وشـبههم مبـا يتناسـب مـع جـر تهم يف قولـه تعـاىلَْ { :اَذ م الذل َ
ً ََّ
َس َفل ا بََئس ْاَ الَ َقوَِّ الَّ َليا َك َّذلبوا َِبَي َ
َ
َ
مَ
اَّلل
محملموا التذ ََّوَاةَ ممثَّ َملَ ََي َملم َ
وهل َك َماَ َ ا ََ َمل َ ََيم م و َ ْ َ َ م َ
َ م َ
َ
َ
َو َّ
َ} [اجلمعة.]2 :
اَّللم ََل يَذ َهدي الَ َق َوَِّ الظَّلل َم َ

( )1انظــر :تفســري الط ـ ي ( ,)219/1الــدر املنثــور ( ,)575/1تفســري ابــن كثــري ( ,)162/1التســهيل لعلــوم التنزيــل
(.)29/1
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قال ابن القيم رمحه هللا(« :)1فقا سبحانه من محله كتابه لينيمن به ويتدبرا ويعمل به ويدعو إليه
مث هالب ذلو ,و مله إال على هر قلـب ,فقراءتـه ب ـري تـدبر وال تفهـم ,وال إتبـاع وال حتكـيم
لــه وعمــل مبوجبــه ,كحمــار علــى هــرا زاملــة أســفار ال يــدري مــا فيهــا ,وحظــه منهــا محلهــا علــى
هـرا لــيس إال ,فحظــه مـن كتــاب هللا عــز وجــل كحـ هــذا احلمــار مــن الكتـب الــة علــى هــرا,
هلا املا وين كذلن َذد ضذرب للْهذود هذو ْتاذلوا ْذا يْذث املعذىن ملذا محذ القذرآن ذرتَ
العم به و ينيد حقه ,و يرعه حق رعايته».
وَد و دً آَيً يف كتلب هللا تعلَل توج العم به ,وذلو يف مواضع عدة ,ومنها ما أي :
َ
َ
ض َعذ َا ال مَم َشذ َركَ ََ}
 -1قولـه تعـاىل{ :اتَّبَذ َذع َْذذل وموي َذَ يَلََْذ َ ْذذا َّبَمذ َ َل يَلَذذهَ يََلَّ مهذ َذو َووَ َعذ َر َ

[األنعام.]116 :
فقـد أمــر هللا تعـاىل رسـوله  وأمتـه مــن بعــدا أن يقتـد بكتــاب هللا تعـاىل ويقتفــي أريـرا ويعمــل بــه؛
ألنه حق ال مرية فيه من واحد أحد(.)5
وأمــرا تعــاىل كــذلو أال يشـ ل قلبــه وهــاطرا هبــنيالء املشــركهل املعانــدين ,وليشــت ل بعبــادة هللا تعــاىل
واتباع ما أوحي إليه(.)3
قــال ابــن عاشــور رمحــه هللا(« :)2واالتبــاع يف األصــل اقتفــاء أريــر املاشــي ,مث اســتعمل يف العمــل مبثــل
َّ َ
وهم
يا اتَّذبَذ مع م
عمر ال ري ,كما يف قوله تعاىل{ :والل َ

( )1األمثال يف القرآن الكرمي.)57-56 ( ,
( )5انظر :تفسري ابن كثري ( ,)162/5تفسري الب وي ( ,)151/5تفسر السمرقندي (.)295/1
( )3انظر :تفسري القرطيب ( ,)61/7فتح القدير (.)121/5
( )2التحرير والتنوير.)529-528/6( ,
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إبََيس ذ ٍ
ذلن} [التوب ــة .]111 :مث اس ــتعمل يف امتث ــال األم ــر والعم ــل مب ــا أيم ــر ب ــه املتوب ــع ,فه ــو
ََ

االئتمار...,
فيروز أن يكون اإلتباع يف ا ية مرادا به دوام االمتثال ملا أمر به القرآن».
وال ريــب أن النــيب  قــد اتبــع مــا أُوحــي إليــه مــن ربــه هــري اتبــاع ,وأوىل القــرآن العظــيم كــل عنايــة
وتقــدير ,ودعــا النــا كافــة إىل هللا تعــاىل ,ومشلــت دعوتــه املباركــة مجيــع األوقــات واألزمــان ,وكافــة
الظروف واألحوال ,فرزاا هللا تعاىل هري ما جزل به مجيع األنبياء عن أممهم.

اَّللم َو مهذ َذو َخ َْ ذ مذر ا َََذذلكَ َم ََ}
ذأ ََي مكذ َذم م
ذوين يَلََْ ذ َ َو َ
 -5قولــه تعــاىلَ { :واتَّبَذ َذع َْذذل يمذ َ
اصذ َ َ
ذر َيذ ََّ

[يونس.]119 :
ويف هــذا ا يــة الكــرمي أمــر هللا تعــاىل نبيــه حممــدا  اتبــاع الــوحي والتنزيــل ,فــإن أصــابه مكــروا
اَّللم} فيـ ـ ــه ابحلـ ـ ــق { َو مهذ ذ ذ َذو َخ َْذ ذ ذ ذ مذر
بسـ ـ ــبب هـ ـ ــذا اإلتبـ ـ ــاع فليص ـ ـ ـ عليـ ـ ــه إىل أن { ََي مكذ ذ ذ َذم م

َ
َ}(.)1
ا َََلك َم َ

واملعذىن :متسـو مبــا أنزلـه هللا إليــو ,واريبـت علــى العمـل مبقتضـاا ,واصـ علـى خمالفــة النـا لــو,
حأ يفتح هللا بينو وبينهم ثكمه ,وعدله ,ورمحته ,وهو هري الفاحتهل(.)5
()3
ذوين يَلََْ ذ َ } علم ـا ,وعمــال,
قــال الســعدي رمحــه هللا َ {« :واتَّبَذ َذع} أيهــا الرســول { َْذذل يمذ َ

اصَ َر} علـى ذلـو ,فـإن هـذا ,أعلـى أنـواع الصـ  ,وأن عاقبتـه محيـدة,
وحاال ,ودعوة إليهَ { .و َ
فال تكسل ,وال تضرر ,بل دم على

( )1انظر :التفسري الكبري.)121-121/17( ,
( )5انظر :تفسري ابن كثري.)236/5( ,
( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان.)329-328/5( ,
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ذلو ,واريبت.

َ
َ} فـإن حكمـه ,مشـتمل
أ ََي مك َم ا مَّللم} بينو وبهل مـن كـذبو { َو مه َذو َخ َْذ مذر ا َََذلك َم َ
{ َي ََّ
عل ــى الع ــدل الت ــام ,والقس ـ ال ــذي ُ م ــد علي ــه .وق ــد امتث ــل  أم ــر رب ــه ,وريب ــت عل ــى الص ـرا
املسـتقيم ,حـأ أ هـر هللا دينـه علـى سـائر األددن ,ونصـرا علـى أعدائـه ابلسـيب والسـنان بعـد مـا
نصرا هللا عليهم ,ابحلرة وال هان».

ذْال َّْذذل
 -3قولــه تعــاىل{ :اتَّبَ معذذواَ َْذذل ومن ذ َْ َا يَلَذ َذْ مكم َمْذذا َّبَم مكذ َذم َوَلَ تَذتَّبَ معذذواَ َْذذا مدونَذ َذه و ََولََْذذلء ََلَذ ْ

تَ َل َّك مرو َن} [األعراف.]3 :

لقد أمر هللا تعـاىل النـا مجيعـا أن يقتفـوا آاثر النـيب  الـذي جـاءهم بكتـاب مـن عنـد هللا تعـاىل
فيحلوا حالله ,و رموا حرامه ,و تثلوا أمرا ,ونتنبوا تييه ,وال رجـوا عمـا جـاءهم بـه الرسـول 
إىل غـريا ,فيكونـوا قـد عــدلوا عـن حكـم هللا عـز وجــل إىل حكـم غـريا .ودلذ هذذله اريذة الكرميذذة
علن ترَ يتبلع ار اء ْع وجود الاص ْا كتلب وو ساة(.)1
قال السعدي رمحه هللا({« :)5اتَّبَ معواَ َْل ومن َْ َا يَلََْ مكم}أي :الكتاب الذي أُريـد إنزالـه ألجلكـم,

وهــوَ { :مْ ذذا َّبَم مك ذ َذم} الــذي يري ــد أن يــتم تربيت ــه لكــم ,ف ــأنزل علــيكم ه ــذا الكتــاب ال ــذي إن
اتبعتموا ,كملت تربيتكم ,ومتت عليكم النعمة ,وهديتم ألحسن األعمال واألهال  ,ومعاليها.

{ َوَلَ تَذتَّبَ معواَ َْا مدونََه و ََولََْلء} أي :تتولوتم ,وتتبعون أهواءهم ,وتلكون ألجلها احلق.
{ََلَ ْْال َّْل تَ َل َّك مرو َن} فلو تذكرل وعرفتم املصلحة ,ملا آريرل الضار على

( )1انظر :تفسري القرطيب ( ,)161/7تفسري ابن كثري (.)231/3
( )5املصدر السابق.)96-92/5( ,
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النافع ,والعدو على الول».

َ
َ
َ
اب بَذ َغتَذةْ
 -2قوله تعاىلَ { :واتَّبَ معوا و َ
العذ َل م
س َا َْل ومن َْ َا يَلََْ مكم مْا َّبَم مكم مْذا ََذ َبذ َ وَن ََُتذَْ مك مم َ
َي َ

َووَنتم َم ََل تَ َش مع مرو َن} [الزمر.]22 :

وَل ي ون القرآن العظْم ويسا ْل ومنْا يلْال ْا بال تبل َ وتعلَل ,فله احلمد واملنة ,والسنة
مبينــة لــه وموضــحة ,لكــن هــذا النعمــة اجلليلــة تســتوجب الشــكر العملــي ال الشــكر اللفظــي ,فقــد

َ
َ
اب بَذغَتَذةْ
العذ َل م
هدد من يتبع أحسن ما أُنزل إلينا من ربنا بقوله تعاىل { :مْذا ََذ َبذ َ وَن ََُتذَْ مك مم َ

َووَنتم َم ََل تَ َش مع مرو َن}(.)1

كمــا قــال ابــن عطيــة األندلســي رمحــه هللا(« :)5معنــاا أن القــرآن العزيــز تضــمن عقائــد نــرية ,وأوامــر
ون ـواهي منريــة ,وعــادات علــى الطاعــات وال ـ  ,وحــدودا علــى املعاصــي ,ووعيــدا علــى بعضــها,
فاألحس ــن أن يس ــلو اإلنس ــان طري ــق ال ــتفهم والتحص ــيل ,وطري ــق الطاع ــة ,واالنته ــاء والعف ــو يف
األمور ,وحنو ذلو ,فهو أحسن من أن يسلو طريق ال فلة واملعصية ,فيرد أو يقع يف الوعيد».
فاملقصود إذا من إنزال القرآن العظيم العمل مبقتضاا ال تالوته ابللسان وترتيله فقـ  ,مث نبـذا بعـد
ذلو ,كما فعل ذلو فريق من عصاة أهـل الكتـاب ,فـذمهم هللا تعـاىل علـى فعلهـم الشـنيع وشـهر
هبــم بقولــه عــز وجــل{ :ولَ َّمذذل جذذلءهم سذذوا َْذذا َعاذ َذد مَ
ْ ذ مَدق لَم َمذذل َْ َع مهذ َذم نَذبَذ َل َ َريذذق َمْذ َذا
اَّلل مْ َ
َ َ مَ َم م َ

َكتلب كَتلب مَ
َ
َّ َ
اَّلل َوَاء ظم مهوَ َه َم َكأَنَّذ مه َم َلَ يَذ َعلَ ممو َن} [البقرة.]111 :
يا وموتمواَ ال َ َ َ َ
الل َ

أي :اطر طائفة منهم كتـاب هللا الـذي أبيـديهم ,ممـا فيـه البشـارة مبحمـد  وراء هـورهم وتركـوا
العمل به.

( )1انظر :أضواء البيان.)311-311/7( ,
( )5تفسر ابن عطية.)237/2( ,
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وأصل النبذ :الطر واإللقـاء ,ومنـه ـي اللقـي منبـوذا ,ومنـه ـي النبيـذ ,وهـو التمـر والزبيـب إذا
طُرحا يف املاء(.)1
فــاهلل تعــاىل أمـران اتبــاع كتابــه والعمــل مبقتضــاا ,لكنــا – ود ل،ســب – تركنــاا كمــا تركــت اليهــود
والنصارل – إال من رحم هللا تعاىل.
فبقيــت أشــخا املصــاحب ال يُبــال مبــا فيهــا مــن كــالم هللا تعــاىل وأوامــرا العظيمــة ل لبــة جهلنــا,
ولطلب الردسات ,وإلتباع األهواء ,وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم(.)5
َ
واملتأْ يف هله ارَيً السلبقة يلحظ وْريا ْهمَ ومهل:
م
 -1ا ية األوىل والثانية جـاءات بلفـ  :وهـو { َواتَّبَ َذع} وهـو أمـر مـن هللا تعـاىل لنبيـه الكـرمي 
اتباع ما أوحي إليه من الكتاب والسنة ,واألمر له أمر ألمته من بعدا ,وال خمصص لآليتهل.

 -5ا يــة الثالثــة والرابعــة جــاءات بلفـ { :اتَّبَ معذذواَ} وهــو فعــل أمــر يقتضــي الوجــوب ,كمــا هــو
املعلوم من ل ة العرب ,وال صارف له.
فهذا يدل داللة واضحة على وجـوب إتبـاع كتـاب هللا تعـاىل ,والعمـل مبقتضـاا .فـاهلل تعـاىل وحـدا
نسأل أن يعيننا على العلم لكتابه ,وسنة نبيه ,وتطبيقهما يف واقع احلياة .ويعيـذان مـن مجيـع الفـنت
ما هر منها وما بطن.
***

( )1انظر :تفسري ابن كثري.)597-596/1( ,
( )5انظر :تفسري القرطيب.)237/1( ,
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املطل الالر
الال  يوصَ ِبلعم ِبلقرآن

إن هري من عمل بكتاب هللا تعاىل ,وطبقـه يف ـاهرا وابطنـه ,وأصـبح هلقـا لـه هـو نبينـا وقـدوتنا

حممد  , الذي أريل هللا تعاىل علـى هلقـه ونعتـه بقولـه تعـاىلَ { :ويَنَّذ َ لَ َعلذن مخلم ٍذق َع َظ ٍذْم}

[القلم.]2 :
وقد بينت عائشة رضي هللا عنها هـذا ا يـة أوضـح بيـان ,عنـدما سـأ ا سـعد بـن هشـام بـن عـامر
فقــال ــا« :د أم املــنيمنهل أنب ي ـ عــن هلــق رســول هللا  ؟ قالــت :ألســت تق ـرأ القــرآن؟ قلــت:
بلى .قالت :فإن هلق نيب هللا  كان القرآن»(.)1
قــال النــووي رمحــه هللا(« :)5معنــاا :العمــل بــه ,والوقــوف عنــد حــدودا ,والتــأدب آبدابــه ,واالعتبــار
أبمثاله وقصصه ,وتدبرا ,وحسن تالوته».
وقال ابن كثري رمحه هللا يف معل ا ية:
وخلم ْقل تطبَّعذه ,وتـرا
وْرا وهنْْل ،سجَّْة له ،م
«ومعل هذا أنه ,عليه السـالم ,صل اْتالا القرآنْ ،
طبعه اجلبلي ,فمهما أمرا القرآن فعله ,ومهما تاا عنه تركه .هذا مع ما جبله هللا عليـه مـن اخللـق
العظـ ــيم ,مـ ــن احليـ ــاء والكـ ــرم والشـ ــراعة ,والصـ ــفح واحللـ ــم ,وكـ ــل هلـ ــق مجيـ ــل .كمـ ــا ريبـ ــت يف
الصحيحهل( )3عن أنس قال :هدمت رسول هللا  عشر سنهل .فما قال ل :أف ق ,

( )1رواا مس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب ص ــالة املس ــافرين وقص ــرها ,ابب ج ــامع ص ــالة اللي ــل ,وم ــن انم عن ــه أو م ــرمل,
(.)726 ( ,)213/1
( )5صحيح مسلم بشر النووي.)568/2( ,
( )3رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب األدب ,ابب حســن اخللــق والســخاء .)6138 ( ,)1918/2( ,ومســلم يف
صحيحه ,كتاب الفضائل ,ابب كان رسول هللا  أحسن النا هلقا.)5319 ( ,)1812/2( ,
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وال قال لشيء فعلته :فعلته؟ وال لشيء أفعله :أال فعلته .وكان  أحسن النا هلقا»(.)1
وخالصذذة القذذوا :إن مجيــع مــا فُصــل يف القــرآن العظــيم مــن مكــارم األهــال فــإن النــيب  كــان
متحليا به(.)5
و يقتصر  على ذلو ,ب كلن يث وصحلبه الكراِّ ووْته ْا بعدهم علذن العمذ ِبلقذرآن
العظْم ,وينيكد على ذلو بصور خمتلفة ,مرة ابللغيب يف ريواب العمل ابلقرآن ,وأهرل ابللهيب
من م بة ترا العمل ابلقرآن ,ومن أقواله املباركة يف ذلو ما أي :
 -1عن النوا بن عان الكاليب  قال :عت النيب  يقول« :ييتن ِبلقذرآن يذوِّ القْلْذة
ووهله الليا كلنوا يعملون به ،تقدْه( )1سو ة البقرة وآا عمران» .وضرب ما رسـول هللا 
ريالرية أمثال ,ما نسيتهن بعد .قال« :كأهنمل غملْتلن( )2وو ظلتلن سذوداوان ،بْاهمذل شذرق(،)1
وو كأهنمل يَْلن(ْ )7ا ط صواف( ،)0حتلجلن عا

( )1تفسري ابن كثري.)162/8( ,
( )5انظر :عون املعبود.)122/2( ,

(( )3تقدْه) :أي تتقدمه.
( )2ويف رواية أهرل عند مسلم« :كأنا غيايتان» .قال أهل الل ة :ال مامة وال يابة كل شيء أ ل اإلنسان فو راسه
م ــن س ــحابة وغـ ـ ة وغريمه ــا .ق ــال العلم ــاء :امل ـ ـراد :ن ريواهبم ــا أي ك م ــامتهل« .ص ــحيح مس ــلم بش ــر الن ــووي,
(.»)331/6
(( )2بْاهمل شرق ) :هو بفتح الراء ,وإسكاتا .أي :ضياء ونور .وممـن حكـى فـتح الـراء وإسـكاتا :القاضـي وآهـرون.
واألشهر يف الرواية والل ة اإلسكان.
( )6ويف رواية أهرل عند مسـلم« :أو كأتمـا فرقـان» .الفرقـان واحلزقـان ,معنامهـا واحـد .ومهـا قطيعـان ومجاعتـان .يقـال
يف الواحد :فر وحز وحزيقة.
(ْ( )7ا ط صواف) :مجع صافة ,وهي من الطيور ما يبس أجنحتها يف ا واء.
«انظر :تعليق حممد فنياد عبد الباقي علي مسلم.»)223/1( ,
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صليبهمل»(.)1
ذذللقرآن العظذذْم يشذذفع لْذذليبه الذذلي كذذلن يعمذ بذذه يف الذذدنْل ،ويف مقدمــة ذلــو ســورة البقــرة
وآل عمران ,تتقدمان يف الشفاعة ,والذود يف حافظهما ,والعامل هبما هصوصا؛ لكثرة ما حتودن
من أحكام وأمور عظام .وهذا من أعظم فوائد العمل ابلقرآن(.)5
 -5عن أيب موسى  , عن النيب  قـال« :املذيْا الذلي يقذرو القذرآن ويعمذ بذه كلألترجذة،
طعمهل طْ و يهل طْ  .وامليْا اللي َل يقرو القرآن ويعم به كذللتمرة طعمهذل طْذ وَل
يذذح ذذل .وْا ذ املاذذل ق الذذلي يق ذرو القذذرآن كللريلنذذة ،يهذذل طْ ذ وطعمهذذل ْر.وْا ذ املاذذل ق
اللي َل يقرو القرآن كلَاظلة طعمهل ْر ،وو خبْث ،و يهل مْر»(.)1
يف هــذا احلــديث تبــهل لنــا فضــيلة حــاف القــرآن العامــل مبــا فيــهَّ ,
وون املقْذذود ْذذا الذذتالوة هذذو
العم ِبل دا علْه القرآنَ ،ل َرد تالوته(.)2
قال ابن بطـال رمحـه هللا – يف شـرحه للحـديث« :قـراءة الفـاجر واملنـافق ال ترتفـع إىل هللا وال تزكـو
عندا ,وإنا يزكو عندا ما أُريد به وجهه ,وكان على نية التقرب .وشبَّهه ِبلريلنذة يْذث مل ياتفذع
بركذذة القذذرآن ،ومل يفذذْ حبذذالوة وجذذره ,فلــم نــاوز الطيــب موضــع الصــوت وهــو احللــق ,وال اتصــل
ابلقلب»( .)2الذي هو موطن االعتبار ,كْف يعم ِبلقرآن ْا هلا

( )1رواا مســلم يف صــحيحه ,كتــاب ص ــالة املســافرين وقصــرها ,ابب فضــل ق ـراءة القــرآن وســورة البق ــرة,)222/1( ,
( .)812
( )5انظر :هذا القرآن يف مائة حديث نبوي ,د .حممد زكي حممد هضر.)25 ( ,
( )3رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب إمث مــن راءل بق ـراءة القــرآن ,أو كــل بــه ,أو فرــر بــه,
((.)2129 ( ,)1658/3
( )2انظر :فتح الباري.)82/9( ,
( )2املصدر نفسه.)627/13( ,
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يلله(.)1
للقرآن العظْم َل تافتح وسرا ه وَل ياتفع به يَل ْا يعم به ,ويتحرا به ,لتحقيـق مدلولـه يف
عــا الواقــع .ال ملــن يقــرتا جملــرد التـ ا أو الدراســة الفنيــة أو العلميــة  ,أو جملــرد تتبــع األداء البيــا
فيه
ف ــالقرآن العظ ــيم يتن ــزل ليك ــون م ــادة دراس ــة عل ــى ه ــذا النح ــو؛ إنـ ـا تن ــزل ليك ــون م ــادة عم ــل
وتوجيه(.)5
ُ -3س ل عبد هللا بـن أيب أوىف رضـي هللا عنهمـا :هذ كذلن الاذل  ووصذن؟ فقـال :ال ,فقلـت:
كيب كتب على النا الوصية ,أو أمروا ابلوصية؟ َلا :ووصن بكتلب هللا(.)1
قال ابن حرر رمحه هللا(« :)2وي ِبلتَّمس به والعم ِبقتضله».
وقال أيضا(« :)2فإذا اتبع النا ما يف الكتاب؛ عملـوا بكـل مـا أمـرهم النـيب  بـه ,لقولـه تعـاىل:

وا َ مخ ملوهم} [احلشر.»]7 :
الر مس م
آرا مك مم َّ
{ َوَْل َ
و ذا يكن رسول هللا  ليوصي أمته من بعدا أبفضل من إتباع كتاب هللا؛ لكونـه أعظـم وأهـم
من املال واخلالفة – على أمهيتهما – فمن اتبع كتاب هللا لن يضل أبدا ,بنص حديث رسول هللا
 , الذي قال فيه« :ير را َ ْكم ْل ين سسكتم به لذا تضذلوا بعذدي ويذدمهل وعظذم ْذا
ارخر :كتلب هللا يب ممدود ْا السملء يَل األ ض ،وعرتيت وه بَْ ،ولا

( )1انظر :صحيح مسلم بشر النووي.)83/6( ,
( )5انظر :يف الل القرآن.)1928/2( ,
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب الوصاد ,ابب الوصية( ,)825/5( ,رقم (.)5721
( )2فتح الباري.)223/2( ,
( )2املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
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علَ اَوض لنظروا كْف ختلفور ْهمل»(.)1
يتفرَل يأ يردا َّ
وأهرجه مسلم من وجه آهر ولفظه:
«وَل ويهل الالس! إمنل وَ بشر يوشذ ون ُيت سذوا يب أجْذ  .ووَ را َ ذْكم ثقلذَ(:)1
فحث على كتـاب هللا
وو مل كتلب هللا ْه ا دى والاو خلوا بكتلب هللا .واستمسكوا به» َّ
ورغَّب فيه(.)3
فكتاب هللا تعاىل إن عمل به النا واستمسكوا به ,كفاهم كل شيء:
َ
َ
ذلب يمذ َتذلَذذن َعلَذ َذْ َه َم يَ َّن َيف َذلَذ َ لََر َمحَذةْ َو َذ َكذ َذرى
قــال تعــاىل{ :و ََوَملَ يَكَف َهذ َذم و َََّ و َ
َنْلَاَذذل َعلََْذ َ الَكتَذ َ

لََق َوٍِّ يمذ َيَْامو َن} [العنكبوت.]21 :

 -2عن ابن مسعود  قال :قال رسـول هللا « :القرآن شذل ع ْشذفع ،وْليذ (ْْ )2ذدق،
ْا جعله وْلْه َلده يَل اِاة ،وْا جعله خلفه سلَه يَل الال »(.)1
وْعىن اَديث :أن من اتبع القرآن وعمل مبا فيه ,فإنه شافع له مقبول

( )1رواا اللمـ ــذي .)3788 ( ,)663/2( ,وقـ ــال األلبـ ــا يف صـ ــحيح سـ ــنن اللمـ ــذي:)5981 ( ,)557/3( ,
«صحيح».
(( )5ثقلَ) :يا ريقلهل :لعظمهما وكبري شأتما .وقيل :لثقل العمل هبما.
«انظر :صحيح مسلم بشر النووي»)181/12( ,
( )3رواا مس ـ ــلم يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب فض ـ ــائل الص ـ ــحابة ,ابب م ـ ــن فضـ ــائل علـ ــي بـ ــن أيب طالـ ــب رضـ ــي هللا عنـ ــه,
(.)5218 ( ,)1871/2
(ْ( )2لي ) :أي جمادل ومدافع ,وقيل :ساع مصد  ,من قـو م :حمـل بفـالن إذا سـعى بـه إىل السـلطان« .النهايـة يف
غريب احلديث» .)313/2( ,مادة( :حمل)».
( )2رواا الطـ ا يف الكبــري .)11221/11( ,وأبــو نعــيم يف احلليــة .)118/2( ,وابــن عــدي يف الكامــل)157/3( ,
عن ابن مسعود.
ورواا ابــن حبــان يف صــحيحه .)167/1( ,والبيهقــي يف الشــعب )5111/5( ,عــن جــابر .وصــححه األلبــا يف
صحيح اجلامع .)2223 ( ,)818/5( :والصحيحة.)5119 ( ,)31/2( :
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الشــفاعة يف العفــو عــن زالتــه وســقطاته ,فمــن جعلــه أمامــه ابلعمــل بــه قــادا إىل اجلنــة .ومــن تــرا
العمل به وجعله هلب هـرا أمث علـى إسـاءته ,ومصـد عليـه فيمـا يُرفـع مـن مسـاويه وعنـد ذلـو
يسوقه إىل النار(.)1
هله األيلديث تدا دَللة واضحة علن وجوب يتبذلع القذرآن العظذْم والعمذ بذه ،فـأين حنـن
مــن هــذا التحــذيرات النبويــة املباركــة ,حــأ نفــوز بســعادة الــدنيا وا هــرة .اللهــم اجعــل هــذا األمــر
حرة لنا ال علينا.
***

املطل الاللث
الْحلبة ضَ هللا عاهم يتوصون ِبلعم ِبلقرآن

اقتفــى الصــحابة الك ـرام رضــي هللا عــنهم مجيع ـا ومــن تــبعهم احســان هــذا اخللــق الكــرمي ك ذذلنوا
يتواصذذون ْمذذل بْذذاهم علذذن ومهْذذة العم ذ بكتذذلب هللا تعذذلَل واحلــذر مــن تــرا العمــل بــه ,ومــن
وصلَيهم املبل كة يف ذل ْل ُيت:
 -1قال عمر « : ال ي رركم من قرأ القرآن ,إنا هـو كـالم نـتكلم بـه ,ولكـن انظـروا مـن يعمـل
به»(.)5
 -5قال ابا ْسعود « : تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا»(.)3

( )1انظر :فيض القدير ,)2399/8( ,النهاية يف غريب احلديث .)313/2( ,مادة« :حمل».
( )5اقتضاء العلم العمل ,للخطيب الب دادي( ,)71 ( ,رقم .)119
( )3املصدر نفسه( ,)53 ( ,رقم  .)11وقال حمققه (العالمة األلبا )« :موقوف حسن».
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 -3عــن ويب الذذد داء  قــال« :إنــا أهــاف أن يكــون أول مــا يســأل عنــه ريب أن يقــول :قــد
علمت فما عملت فيما علمت»(.)1
 -2قال ابا ْسعود « : ينب ي حلامـل القـرآن أن يعـرف بليلـه إذا النـا انئمـون ,وبنهـارا إذا
الن ــا مفرط ــون ,وثزن ــه إذا الن ــا يفرح ــون ,وببكائ ــه إذا الن ــا يض ــحكون ,وبص ــمته إذا الن ــا
لطون ,وخبشوعه إذا النا تالون ,وينب ي حلامل القرآن أن يكون ابكيا حمزوان حليمـا حكيمـا
سكيتا»(.)5
 -2ع ــن يليف ذذة  ق ــال« :د معش ــر الق ـراء( )3اس ــتقيموا( ,)2فق ــد س ــبقتم س ــبقا بعي ــدا( ,)2ف ــإن
أهذل ينا ومشاال( ,)6لقد ضللتم ضالال

( )1املصدر نفسه( ,)21 ( ,رقم  .)23وقال حمققه (العالمة األلبا )« :موقوف حسن اإلسناد».
( )5رواا ابـ ـ ــن أيب شـ ـ ــيبة يف مصـ ـ ــنفه( ,)531/7( ,رق ـ ــم  .)32282ورواا بنح ـ ــوا :أب ـ ــو عبي ـ ــد يف فض ـ ــائل الق ـ ــرآن,
(  .)113وأمحد يف الزهد .)165 ( ,وأبو نعيم يف احللية.)159/1( ,
(َ( )3ي ْعشر القراء) :مجع قار  ,واملراد هبم العلماء ابلقرآن والسنة العباد.

(( )2استقْموا) :أي اسلكوا طريق االستقامة وهو كناية عن التمسو أبمر هللا تعاىل فعال وتركا.

( ( )2قذذد سذذبقتم سذذب ْقل بعْذ ْدا) :أي ــاهرا ,ووصـفه ابلبعــد؛ ألنــه غايــة شــأو الســابقهل ,واملـراد أنــه هاطــب بــذلو مــن
أدرا أوائل اإلسالم ,فإذا متسو ابلكتاب والسـنة سـبق إىل كـل هـري؛ ألن مـن جـاء بعـدا إن عمـل بعلمـه يصـل
إىل ما وصل إليه من سبقه إىل اإلسالم ,وإال فهو أبعد منه حساَ وحكما.

وشلَل) :أي هالفتم األمـر املـذكور ,وكـالم حذيفـة رضـي هللا عنـه منتـزع مـن قولـه تعـاىلَ { :وو َّ
َن
( ( )6إن وخلمت ميْاْل ْ
َ َ
َ
ْمل َلتَّبَعموهم َوَلَ تَذتَّبَعمواَ السبم َ َذتَذ َف َّر َق بَ مك َم َعا َسبَْلَ َه} [األنعام.]123 :
َهذ َلا ص َراطَ مْ َستَق ْ
«مجيع ما ذُكر يف شر أرير حذيفة ,انظرا يف :فتح الباري.»)316/13( ,
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بعيدا»(.)1
 -6قال الفضيل بن عيـامل( )5رمحـه هللا« :إنـا نـزل القـرآن ليعمـل بـه ,فاختـذ النـا قراءتـه عمـالَ.
قيــل :كيــب العمــل ب ــه؟ قــال :أي ليحل ـوا حالل ــه ,و رم ـوا حرامــه ,وأيمت ــروا أبوامــرا ,وينته ـوا ع ــن
نواهيه ,ويقفوا عند عرائبه»(.)3
ومبقدار العمل ابلقرآن وتطبيقه يف واقـع احليـاة واالهتـداء هبديـه يكـون األجـر ,وهـذا ملحـوظ حـأ
ََ َ
يف قوانهل البشر الناقصة ,فكيـب بكـالم هللا تعـاىل الـذي يصـفه تعـاىل بقولـهََ { :ل ََُتْذه الَبَلطذ م
ذَ ي َديذ َذه وََل َْذذا َخل ََفذ َذه} [فصــلت .]25 :ويقــول عنــه{ :ولَذذو َكذذل َن َْذذا َعاذ َذد غَذ َ مَ
َ
اَّلل
َ
ْذذا بَذ َ َ َ َ َ َ
َ
ََ

لََو َج مدواَ َ َْه ا َختَالَ ْل َكاَ ْا} [النساء.]85 :
وهــب أن رجــال حفـ قــانون بلــدا عــن هــر قلــب ,مث هــو ُ ــالب هــذا القــانون وال يبــال بتطبيقــه
وااللتزام به ,فهل ينفعه ذلو ,أو يُقبل منه؟
أو طبيب ـا تعل ــم ق ـوانهل الط ــب وفهمه ــا ووعاه ــا مث ع ــاجل املرض ــى خب ــالف م ــا تعل ــم ,فم ــاذا تك ــون
النتيرة؟
فإذا كان هذا مالحظا يف القوانهل االجتهادية األرضية فمـا الظـن بكتـاب هللا الـذي يُتعبـد بتالوتـه
وبسماعه وبتدارسه؟ وال يكتمل هذا التعبد

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتـاب االعتصـام ابلكتـاب والسـنة ,ابب االقتـداء بسـنن رسـول هللا ,)5572/2( ,
(رقم .)7585
( )5هو الفضيل بن عيامل بن مسعود بن بشر التميمي ,الزاهد العابد اجملاور ثرم هللا ,ريقة ,أهرج له البخاري ومسـلم
وغريمه ــا ,ول ــد بس ــمرقند ,وت ــويف س ــنة (187هـ ــ)« .انظ ــر :وفي ــات األعي ــان( ,)21-27/2( ,ت .)231تقري ــب
التهذيب( ,113/5( ,ت .)67سري أعالم النبالء.»)225-251/8( ,
( )3اقتضاء العلم العمل( ,)76 ( ,رقم .)116
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واألجر امللتب عليه إال إذا تالزم مع العمل والتطبيق.
وما ندي مسلما حف سورة النور أبكملها ,ويعلـم جـزاء الـزا والقـاذف ,فـإذا هـو يقـلف هـذا
الكبائر عياذا ابهلل من ذلو هل ينريه حفظه من العقوبة؟(.)1
وعودا علن ذي بدء يتبَ لال ممل تقدِّ ون املقْود األوا ْا تعلم القرآن ويفظه وتدبره هو
ْ
العم به:
رول األعم عـن أيب وائـل عـن ابـن مسـعود  قـال« :كـان الرجـل منـا إذا تعلـم عشـر آدت
ناوزهن حأ يعرف معانيهن ,والعمل هبن»(.)5
***

املطل الرابع
ضلئ العم ِبلقرآن

ين وعظذذم ج ذْاء ياتظذذر العلْ ذ ِبلقذذرآن العظذذْم هذذو اِاذذة .واجلنــة درجــات ,كمــا قــال تعــاىل:

{ َولَ مك ٍم َد َ َجلً َمممَّل َع َملمواَ} [األنعام.]135 :

« أي :ولكل عامل يف طاعـة هللا أو معصـيته منـازل ومراتـب مـن عملـه ,يبل ـه هللا إدا ,ويثيبـه هبـا,
إن هريا فخري ,وإن شرا فشر»(.)3

( )1انظر :أنوار القرآن.)511 ( ,
( )5مقدمة تفسري ابن كثري .)36/1( ,وقال حمققوا« :إسنادا جيد».
( )3تفسري ابن كثري.)383/3( ,

عظمة القرآن الكرمي

211

وقد جاء عن النيب  أنه قال« :ين يف اِاة ْلئة د جة ،وعدهل هللا للمجلهديا يف سبْ هللا،
ْذذل بذذَ الذذد جتَ كمذذل بذذَ السذذملء واأل ض ،ذذإذا سذذألتم هللا لسذذألوه الفذذردوس ،إنذذه ووسذذط
اِاة ،ووعلن اِاة – و اه َلا :و وَه عرش الرمحا ،وْاه تفجر وهنل اِاة»(.)1

َ
وَد وعد هللا تعلَل ْا عم ِبلقرآن العظْم ون يْْه يْلةْ طْبذةْ يف قولـه تعـاىلَ َْ { :ذا َعمذ َ
َ
َ َ
سذ َا َْذل َكذلنمواَ
َج َذرمهم َِب َ
َّه َم و َ
صلَْل مْا ذَ َك ٍر و ََو ومناَن َو مه َو مْ َيْا َذلَام َحََْْذاَّهم َيَْل ْة طََْمبَةْ َولَاَ َجذ َْيَذاذ م
َ
َي َ

يَذ َع َملمو َن} [النحل.]97 :

«فأه سبحانه عن فال من متسو بعهدا علمـا وعمـالَ يف العاجلـة ابحليـاة الطيبـة ,ويف ا هـرة
أبحس ــن اجلـ ـزاء ,وه ــذا بعك ــس م ــن ل ــه املعيش ــة الض ــنو يف ال ــدنيا وال ـ زح ,ونس ــيانه يف الع ــذاب
اب هرة»(.)5
والبــد لكــل مــن عمــل صــاحلا أن ييــه هللا حيــاة طيبــة ثســب إ انــه وعملــه ,ولكذذا يغلذذط وكاذذر
الاذذلس يف ْسذ َّذمن اَْذذلة حيــث يظنوتــا التنعــيم يف أنـواع املآكــل واملشــارب واملالبــس واملنــاكح أو
لذة الردسة واملال والتفنن أبنواع الشهوات.
وال ريب أن هذا لذة مشلكة بهل اإلنسان وبهل البهائم ,بل قد يكون ح كثري من البهائم منها
أكثــر مــن حـ اإلنســان ,فــأين هــذا اللــذة مــن اللــذة أبمــر إذا هــال بشاشــته القلــوب ســلى عــن
األبنــاء والنســاء واألوطــان واألمـوال واإلهـوان واملســاكن ,ورضــي بلكهــا كلهــا واخلــروج منهــا رأسـا,
وعرمل نفسه

( )1رواا البخـ ـ ـ ــاري يف صـ ـ ـ ــحيحه ,كتـ ـ ـ ــاب اجلهـ ـ ـ ــاد والسـ ـ ـ ــري ,ابب درجـ ـ ــات اجملاهـ ـ ــدين يف سـ ـ ــبيل هللا,)862/5( ,
( .)5791
( )5مفتا دار السعادة.)22 ( ,
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ألنواع املكارا واملشا  ,وهو منشر الصدر ,حأ أن أحدهم ليتلقـى الـرمح بصـدرا ويقـول :فـزت
ورب الكعبــة ,ويســتطيل ا هــر حيات ــه حــأ يلقــي قوت ــه مــن يــدا ,ويق ــول :إتــا حليــاة طويل ــة إن
ص ت حأ آكلها مث يتقدم إىل املوت فرحا مسرورا ,ويقول ا هر مع فقرا :لو علم امللوا وأبناء
امللوا ما حنن عليه جلالدوان عليه ابلسيوف ,ويقول ا هر :إنـه ليمـر ابلقلـب أوقـات لـريقص فيهـا
طراب ,ورمبا قال بعضهم :إنه لتمر يب أوقـات أقـول فيهـا إن كـان أهـل اجلنـة يف مثـل هـذا إتـم لفـي
عي طيب(.)1
و ضلئ العم ِبلقذرآن العظذْم كاذ ة وْتاوعذة ،بعضذهل يف الذدنْل ،وبعضذهل يف ارخذرة ,ومنهـا
ما أي :
 -1ا داية يف الدنْل وارخرة.
َ َّ َ
قال هللا تعاىلَ { :ذب َم َ َ َّ َ
اه مم
يا َه َد م
يا يَ َستَ َم معو َن الَ َق َو َا َذَْذتَّبَ معو َن و َ
َ
ساَهم و َمولَئ َ الل َ
ش َر عبَلد * الل َ
َي َ

اَّللم َوو َمولَئَ َ مه َم و َمولموا َاألَلَبَ َ
َّ
لب} [الزمر.]18-17 :
فهــذا أم ــر تك ــرمي م ــن هللا ع ــز وج ــل لنبي ــه الك ــرمي حمم ــد  أن يبش ــر ال ــذين يس ــتمعون الق ــرآن مث
يقودهم هذا االستماع إىل العمل به وتطبيقه.

َّ َ
ساَهم} قوالن:
يا يَ َستَ َم معو َن الَ َق َو َا َذَْذتَّبَ معو َن و َ
ويف ْعىن َوله{ :الل َ
َي َ
األوا :يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن؛ ألنه أحسن الكالم.

الثا  :أن {الَ َق َذو َا} هـو القـرآن .أي :يسـتمعون القـرآن فيتبعـون أبعمـا م أحسـنه مـن العفـو,
والصــفح ,واحتمــال األذل ,الــذي هــو أحســن مــن االنتصــار ,وحنــو ذلــو( .)5كمــا قــال تعــاىل:

{ َويَ َن َعلََذ َبذتم َم َذ َعلََبمواَ َِبَاَ َ َْل

( )1انظر :املصدر نفسه.)36-32 ( ,
( )5انظر :التسهيل لعلوم التنزيل.)193/3( ,
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َ ََ َ
صبَذرمَمت َمو َخ َْذر لَم َّ َ
يا} [النحل.]156 :
لْلبر َ
معوَ َبذتمم به َولَئا َ َ َ

َ َّ َ
اه مم َّ
اَّللم} :أي املتصفون هبـذا الصـفة اجلليلـة – وهـي العمـل
يا َه َد م
وْعىن َوله{ :و َمولَئ َ الل َ
بكت ــاب هللا – ه ــم ال ــذين ه ــداهم هللا تع ــاىل لل ــدين احل ــق ,وحماس ــن األم ــور ,فه ــداهم ألحس ــن
األهال واألعمال ,وضمن م أال يضلوا يف الدنيا ,وال يشقوا يف ا هرة بسوء احلساب.
قــال ابــن عبــا رضــي هللا عنهم ـا« :ضــمن هللا تعــاىل ملــن ق ـرأ القــرآن وعمــل مبــا فيــه أال يضــل يف
َ
َ
اي
الدنيا ,وال يشقى يف ا هرة» مث تال قوله تعـاىلََ { :إ َّْذل ََُتَْ ذاَّ مكم مْ َمذّن مهذ ْدى َ َمذ َا اتَّذبَ َذع مهذ َد َ

َ َال ي َ
ض َوََل يَ َش َقن} [طه.)1(]153 :
َ
وق ــال أيضـ ـا « :م ــن قـ ـرأ الق ــرآن واتب ــع م ــا في ــه ,ه ــداا هللا م ــن الض ــاللة ,ووق ــاا ي ــوم القيام ــة س ــوء
احلساب» .مث تال ا ية نفسها(.)5
وْعىن َولهَ { :وو َمولَئَ َ مه َم و َمولموا َاألَلَبَ َ
لب}:
«أي :هــم أصــحاب العقــول الســليمة عــن معارضــة الــوهم ,ومنازعــة ا ــول ,املســتحقون للهدايــة
ل ريهم ,وفيه داللة على أن ا داية حتصل بفعل هللا تعاىل وقبول النفس»(.)3
فالــذي ال يــز بــهل األق ـوال حســنها وقبيحهــا لــيس مــن أهــل العقــول الســليمة ,والــذي يــز لكــن
شهوته ت لبه أحياان ,فيبقى عقله اتبعا لشهوته كان انقص العقل.

( )1انظر :تفسري ابن عطية.)252/2( ,
( )5انظر :تفسري القرطيب ( ,)572/11تفسري ابن كثري (.)29/2
( )3تفسري أيب السعود.)528/7( ,
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فهنيالء أهل العقول الزاكية ,والفطر املستقيمة من لـبهم وحـزمهم عرفـوا احلسـن وغـريا فـآريروا وتركـوا
ما سواا ,فهذا عالمة العقل الصحيح ,نسأل هللا تعاىل أن نعلنا منهم(.)1
 -1الرمحة يف الدنْل وارخرة.
َ
َنْلَاَلهم مْبَل ََ َلتَّبَ معوهم َواتَّذ مقواَ لَ َعلَّ مك َم تمذ َر َمحمو َن} [األنعام.]122 :
قال تعاىلَ { :و َهذ َلا كتَلب و َ
هله ارية الكرمية تدا دَللة واضحة علن ون وَْر سبْ وووضحه لاْ محذة هللا تعذلَل هذو
وعمال.
علمل ْ
يتبلع هلا الكتلب العظْم ْ
ومعل ا يـة :إن { َو َه ذ َلا} الـذي تُليـت علـيكم أوامـرا نواهيـه {كَتَذلب} عظـيم الشـأن ,ال

َنْلَاَلهم مْبَل ََ} لكثرة منافعه الدينية والدنيوية.
يقادر قدرا{ ,و َ

والفاء يف قوله تعاىلَ { :لتَّبَ معوهم} للتيب ما بعدها على ما قبلهاَّ ,
إن عظمذة هذلا الكتذلب،

ْاَْل ْا هللا جذ جاللذه ،و ْذه ْذل ْذه ْذا املاذل ع الدياْذة والدنْويذة ،هذلا كلذه ْوجذ
وكونه ْ
ْلتبلعه والعم به(.)1
قــال ابــن عاشــور رمحــه هللا(« :)3وافتتــا اجلملــة ابســم اإلشــارة ,وبنــاء الفعــل عليــه ,وجعــل الكتــاب
َنْلَاَلهم} مبتدأ ,كل ذلو لالهتمام ابلكتاب والتنويه به... ,
الذي حقه ان يكون مفعول {و َ

وتفريع األمر اتباعه على كونه منزال من هللا ,وكونه مباركا ,اهر:

( )1انظر :تفسري السعدي.)316/2( ,
( )5انظر :تفسري أيب السعود.)511/3( ,
( )3التحرير والتنوير.)133/7( ,
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ألن ما كان كذلو ال يلدد أحد يف إتباعه...

ومعل{ :اتَّذ مقواَ} كونوا متصفهل ابلتقول .وهي األهذ بدين احلق والعمل به.
ويف َوله{ :لَ َعلَّ مك َم تمذ َر َمحمو َن} وعذد علذن اتمَبلعذه ،وتعذريض ِبلوعْذد بعذلاب الذدنْل وارخذرة

ين مل يتَّبعوه».
فهذا ترغيب من هللا تعاىل لعبادا أن يتبعوا هذا الكتاب املبارا ,ويعملوا به؛ رجاء أن تنا م رمحته
يف الدنيا وا هرة.
 -1الفال يف الدنْل وارخرة.
َّ َ
َ
َّ َ
ي ومنذ َْ َا َْ َعذهم و َمولَذذئَ َ مه مذم
آْامواَ بَه َو َع َّْموهم َونَ َ
يا َ
ْ مروهم َواتَّذبَذ معواَ الاوَ الذل َ
قال هللا تعاىلَ { :للل َ

ال مَم َفلَ محو َن} [األعراف.]127 :

فقــد شــبه هللا تعــاىل القــرآن ابلنــور الــذي يكشــب لمــات اجلهــل ,ويظهــر يف ضــوئه احلــق ,ويتميــز
عن الباطل ,و يز به بهل ا دل والضالل ,واحلسن والقبـيح .وشبَّه يلا املقتدي ذدي القذرآن،
السذل ي يف اللْذ يذا وى نذذوْا يلذذو لذذه اتبعذذه ،لعلمذذه الْقْذذّن ونذذه َيذذد عاذذده ْاجذذلة ْذذا
حبذلا َّ
املخلوف ووضرا الس .
فيرــب علــى كــل مســلم أن يستضــيء بنــور القــرآن العظــيم ,فيعتقــد عقائــدا ,و ــل حاللــه ,و ـرم
حرامه ,و تثل أوامر ,ونتنب ما تى عنه ,ويعت بقصصه وأمثاله ,وال ينب ي ملسـلم بعـد هـذا كلـه
أن تعمى بصريته عن هذا النور العظيم(.)1

( )1انظر :أضواء البيان ( ,)81/7التحرير والتنوير (.)319/8
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مذذا اسذذتجلب ذذلا الاذذو واتبعذذه وعم ذ ِبذذل ْذذه ،هذذو املفلذذح الفذذلئْ ِبملطلذذوب يف الذذدنْل
وارخرة ,الظافر خبريمها والناجي من شرمها ,نسأل هللا تعاىل أن نعلنا من املفلحهل.
 -2تكف السْئلً ويصال البلا.
قال هللا تعاىل{ :والَّ َليا آْاموا و َع َملموا َّ َ َ
آْاموا َِبَذل نمذ مَذْ َا َعلَذن محمَ َّم ٍذد َو مه َذو ا َََذق َْذا
الْلََلً َو َ
َ َ َ َ
ََ
َصلَ َح َِب َم َم} [حممد.]5 :
َّمََ َم َك َّف َر َع َاذ مه َم َسَْمئَلْأ َم َوو َ

{والَّذ َذليا آْامذذوا و َع َملمذذوا َّ َ
ذلَ َ
لً} «أي :آمن ــت قل ــوهبم وس ـرائرهم ,وانق ــادت لش ــرع هللا
الْ ذ َ
َ َ َ َ
جوارحهم وبواطنهم و واهرهم»(.)1

آْاموا َِبَل نمذ مَْ َا َعلَن محمَ َّم ٍد} هذا من عطب اخلا
{ َو َ

على العام« .قال سفيان الثوري :يعـ

الفوا يف شيء»(َ { .)5و مه َذو ا َََذق َْذا َّمََ َذم} «يريـد أن إ ـاتم هـو احلـق مـن رهبـم ,وقيـل:
أي أن القرآن هو احلق من رهبم ,نسب به ما قبله»(.)3
وَثرة هلا اْلميلن الْحْح ،وهلا اْلتبلع الكلْ للقرآن والعم به ،وْران عظْملن:
وو مل :تكف السْئلً:

{ َك َّف َر َع َاذ مه َم َسَْمئَلْأََ َم} «ص ارهم وكبارهـا ,وإذا كفـرت عـنهم سـي اهتم جنـوا مـن عـذاب الـدنيا
وا هرة»(« .)2وقيل :سل ا اتم وعملهم الصا ما

( )1تفسري ابن كثري.)173/2( ,
( )5تفسري الب وي.)177/2( ,
( )3تفسري القرطيب.)552/16( ,
( )2تفسري السعدي.)782/1( ,
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كان من الكفر واملعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم»(.)1
اثنْهمل :يصال البلا.
ْ

َصلَ َح َِب َم َم} أي «أصلح شأتم وحا م يف الدنيا عند أوليائه ,ويف ا هرة أن أورريهم نعيم
{ َوو َ
األبد ,واخللود الدائم يف جناته»(.)5
وقيل« :أصلح دينهم ,ودنيـاهم ,وقلـوهبم ,وأعمـا م ,وأصـلح ريـواهبم بتنميتـه وتزكيتـه ,وأصـلح مجيـع
أحوا م»(.)3
وَل ي ون يصال البلا نعمة كرى ,ومنَّة عظمى ,تلي نعمة اإل ان يف القدر والقيمة واألرير.
ويف ذلو اطم نان م ,وراحة كبرية ,وريقة ابهلل تعاىل يف ريواهبم العاجل وا جل.
وْ ذذأ ص ذذلح الب ذذلا ،اس ذذتقلِّ الس ذذلوَ والعمذ ذ  ،واطم ذذأن القلذ ذ  ،وتاْلذ ذ علْ ذذه الس ذذكْاة،
و ضْ الافس واستمتع ِبألْا واْلميلن ,وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع(.)2
والسب املبلشر لا اِْاء املبل َ أتم{ :اتَّذبَذ معوا ا َََ َّق َْا َّمََ َم} [حممد.]3 :

أي أتم عملوا هبـذا القـرآن العظـيم الصـادر { َْذا َّمََ َذم} الـذي رَّابهـم بنعمتـه ,ودبـرهم بلطفـه,
ف اهم تعاىل ابحلق فاتبعوا ,فعند ذلو صلحت أمورهم.

( )1الكشاف.)319/2( ,
( )5تفسري الط ي.)39/56( ,
( )3تفسري السعدي.)782/1( ,
( )2انظر :يف الل القرآن.)3581/6( ,
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فلما كانت ال اية املقصودة م متعلقـة ابحلـق املنسـوب إىل هللا البـاقي احلـق املبـهل ,كانـت الوسـيلة
َّ
صاحلة ابقيا ريواهبا(.)1
فهذا هي بعض فضائل العمل ابلقرآن العظيم ,وحسـن اجلـزاء يف الـدنيا وا هـرة ,نسـأل هللا تعـاىل
أن يرزقنا حسن العمل بكتابه ,وحسن اجلزاء على ذلو ,إنه يع جميب.
***

( )1انظر :املصدر السابق ,والصفحة نفسها.
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البلب الاللث
ومهْة القرآن يف يْلة املسلمَ
ويقوَهم علْهم

وفيه فصالن
الفْ األوا :أمهية القرآن يف حياة املسلمهل.
الفْ الالر :حقو القرآن على املسلمهل.
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الفْ األوا
ومهْة القرآن يف يْلة املسلمَ

وفيه أربعة مباحث
املبحث األوا :مكانة القرآن يف حياة املسلمهل.
املبحث الالر :األهداف األساسية للقرآن يف حياة املسلمهل.
املبحث الاللث :منهج القرآن يف إصال املسلمهل.
املبحث الرابع :ا اثر العظيمة للقرآن يف حياة األمة اإلسالمية.
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إن املسلمهل مجيعا على تباين أقطارهم ,وتباعد ددرهم ,واهتالف أشكا م وألسنتهم وألواتم ,ال
غـل ـم عـن القـرآن العظـيم طرفـة عـهل ,وال أقــل مـن ذلـو؛ ألنـه املنهـاج األمثـل الـذي ارتضــاا هللا
م ,وبهل م فيه كل شيء ,من العقائد ,والعبادات واملعامالت ,واحلقو الشخصية.
ومهمة القرآن العظيم ال تقب عند حد االعتقـاد الصـحيح وتوحيـد اخلـالق ,بـل تزيـد عليـه هتـذيب
السلوا ,وتربية القلب والعقل ,وتصحيح املعامالت ,وتطبيق قواعد العدل على النفس وال ري.
وإذا كان اإلنسان ال وجود له ,وال حياة ,ب ري الرو والقلب والعقل ,فإن املسلمهل ال كيان ـم,
وال حياة ,وال منزلة ,ب ري القرآن العظيم ,فهو م الضياء وال ذاء والشفاء.
ل ــو تنش ــدا أمتن ـا اإلس ــالمية يف عص ـران لوج ــدت في ــه مبت اه ــا م ــن التش ـريعات الفردي ــة واجلماعي ــة
والعالئق األسرية ,واملعامالت االقتصادية والقوانهل املدنية واألنظمة الدولية.
وبعبارة أد وأوجز :إن أمتنا اإلسالمية جتد يف القرآن احلكيم كل مـا حتتـاج إليـه يف حياهتـا العامـة
واخلاصة ,والدين والدنيا.
ولقد اشتمل القـرآن العظـيم علـى سـت آالف ومـائتهل وسـت وريالريـهل آيـة احتـوت مجلـة وتفصـيال
علــى العبــادات والعقائــد والتكــاليب واألصــول واألحكــام ,واملعــامالت ,وعالقــة األمــة اإلســالمية
ب ريه ــا يف السـ ــلم واحل ــرب ,وسياسـ ــة احلك ــم ,وإقامـ ــة الع ــدل ,والعدالـ ــة االجتماعي ــة ,والتضـ ــامن
االجتماعي,
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وكل ما يتصل ببناء اجملتمع املسلم يف نوا شـأ ,ورسـم الشخصـية اإلسـالمية الكاملـة هلفـا وأداب
وعلما وعمال(.)1
وإن هــذا القــرآن العظذذْم يهــدي املســلمهل للــة هــي أقــوم يف دنيــاهم وأه ـراهم ,و ف ـ ــم طريــق
اإلصال والصال  ,وينظم م ش وتم تنظيما حمكما سديدا.
هـذا القـرآن الكذرمي يريــد للمسـلمهل مجيعـا أن يكونـوا قــوة يف أنفسـهم وعلـى أعـدائهم ,ال يظلمــون
ويعتدون ,وال يظلمون ويقهرون ,ولكن عليهم أن يردوا الظلم واالعتداء ,مث ال يستزيدون.
هــذا القــرآن اجملْذذد إذا تــدبرا املســلم حــق التــدبر وعلــم أهدافــه اســتطاع أن يُبعــد عــن نفســه أهــال
اجلاهلية األوىل بكل ما حتمله من مفاسد وضالالت.
هذا القرآن اَكْم إذا رجع إليه املسلمون وفهموا على وجهه الصـحيح اسـتطاعوا بنـاء قـوة تقـدر
علــى هــومل معركــة احليــاة الضــارية بعــزم وحــزم ,وهــي متســلحة بســال العلــم والتقــول واإل ــان,
والفضائل واألهال الة يعـد ـا مكـان يف هـذا احلضـارة املاديـة املعاصـرة املت لبـة علـى القلـوب
والعقول واألبدان(.)5
ويف ه ــذا الق ــرآن العْي ذذْ املخ ــرج للمس ــلمهل يف ك ــل مك ــان وزم ــان ,يعتص ــمون ب ــه يف روابطه ــم,
ويقيمون أحكامه يف حياهتم ,وناهدون به

( )1انظر :مع كتاب هللا ,أمحـد عبـد الـرحيم السـايح ,جملـة اجلامعـة اإلسـالمية( ,عـدد( ,)21 :ربيـع األول 1398هــ),
( (.)57-53
( )5انظر :هذا القرآن ,لعبد احلي العمرا ( .)11-9
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أعــداءهم ,ويصــلحون بــه دنيــاهم ,ويســتقبلون بــه آهـرهتم ,ولقــد اقتضــت ســنة هللا تعــاىل أن تكــون

ضذ مك َم لَذبَذ َع ٍ
ض
هداية هذا القرآن سـببا رئيسـا لنرـاهتم ,قـال تعـاىلَ ََ{ :
ذلا َاهبَطَذل َْ َاذ َهذل ََ ْْعذل بَذ َع م
َع مد ٌّو ََإ َّْل َُتَْذاَّ مكم َْ َمّن مه ْدى َم َا اتَّذبع مه َداي َ َال ي َ
ض َعا َذ َك َري
ض َوََل يَ َش َقن * َوَْ َا وَ َع َر َ
ََ م
َ َ
َ ََ
ش مرهم يَذ َوَِّ ال ََقَْ َلْ َة وَ َع َمن} [طه.)1(]152-153 :
ضا ْكل َوَََن م
ََإ َّن لَهم َْ َعْ َ
شةْ َ
وسْكون اَديث بعون هللا وتو ْقه يف هلا الفْ ا لِّ عا و بعة ْبليث ،وهَ علن الاحو
اريت:

( )1انظــر :القــرآن الكــرمي بــهل الدراســة والتطبيــق ,حممــد ال ـراوي ,جملــة اجلامعــة اإلســالمية( ,عــدد( ,)21-21 :ربيــع
ا هر – رمضان 1211هـ).)188-177 ( ,
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املبحث األوا
ْكلنة القرآن يف يْلة املسلمَ

املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

و ْه مخسة ْطلل
األوا :القرآن أك عوامل توحد املسلمهل.
الالر :القرآن منهج تربية للمسلمهل.
الاللث :القرآن مصدر الشريعة.
الرابع :القرآن منهاج حلياة املسلمهل.
اخللْس :القرآن يوجه املسلمهل إىل السنن الثابتة.
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إن القــرآن املبــهل ي ــادر صـ رية وال كبــرية فيهــا صــال اجملتمــع املســلم والفــرد املســلم إالَّ أمــر هبــا,
وحذر من تركها والزهد فيها.
فللقرآن العظيم يف نفو املنيمنهل مكانة عظيمة ليست ألي كتاب آهر على اإلطال .
ب العذذلملَ ,نزلــه بواســطة رسـوله امللك ـي
وكفذذن ِبملسذذلمَ شذذرْل ون القذذرآن العظذذْم هذذو كذذالِّ َم
األمهل ,علـى رسـوله البشـري سـيد األنبيـاء واملرسـلهل ,بلسـان عـريب مبـهل ,فتعبـد املسـلمهل بتالوتـه
وكفى بذلو تعظيما يف نفوسهم.
َّ
إن الكتاب الذي يصل للنا من منيلب قدير يعرفونه ,يكون عزيزا عندهم مبقدار ما يعرفونه عـن
ذلو املنيلب من مكانة علمية ,فكيب بكتاب رب العاملهل القادر املقتدر العليم احلكيم؟
َّ
وإن الكتــاب الــذي يُعطــي النــا جــزءا صـ ريا مــن املعلومــات ,ويف ابب واحــد مــن أبـواب املعرفــة,
يكون عزيزا لديهم مبقدار فائدهتم منه ,فكيب ابلكتاب الذي وي اخلري كله ويدل عليه؟
َّ
وإن الكتــاب الــذي أعلــم أن ق ـراء لــه ترفــع من ـزلة بــهل أصــحايب ,يكــون عزيــزا عنــد مبقــدار هــذا
الرفعة ,فكيب ابلكتاب الذي يرفع منزلة يف امل ،األعلى ,وعند رب العاملهل؟
َّ
وإن الكتاب الـذي يقدمـه إل أسـتاذي ,وأعلـم أن قـراء لـه سـتزيد درجـا عنـدا ,أكـون حريصـا
علـى قراءتــه بقـدر مــا يزيـد مــن درجــات وعالمـات ,فكيــب ابلكتـاب الــذي تكـون تالوتــه تعبــدا
يرفع درجا عند هللا

عظمة القرآن الكرمي

257

تعاىل؟
وهلل املثل األعلى يف السماوات واألرمل ,وهو العزيز احلكيم.
فال يوجد كتاب يف اتريب البشرية كله انل مـن املكانـة يف نفـو أصـحابه كمـا انل القـرآن العظـيم
يف نفو املسلمهل.
وال يوجد أيضـا كتـاب قـر وحفـ يف اتريـب البشـرية بقـدر مـا قُـر هـذا الكتـاب ,وال عرـب أن
ــاا هللا تعــاىل «القــرآن» فهــو الكتــاب املقــروء ,الــذي ال تفــل قراءتــه يف ليــل أو تــار أو ســر أو
جهار ,يف صالة أو ذكر أو حلقة أو در (.)1
وستظهر لال ْكلنة القرآن العظْم يف يْلة املسلمَ ْا خالا املطلل ارتْة:

املطل األوا
القرآن وكر عواْ تويد املسلمَ

فــاهلل تعــاىل أوجــب علــى املســلمهل كافــة التمســو بكتابــه العظــيم ,والرجــوع إليــه عنــد االهــتالف
وكذلو السنة ,وأمرهم ابالجتماع على االعتصام ابلكتاب والسنة ,اعتقادا وعمال .وذلـو سـبب
التفـا كلمـتهم ,وانتظـام شـتاهتم ,الـذي تـتم بــه مصـا الـدين والـدنيا ,والسـالمة مـع االهــتالف.
وأمر ابالجتماع ,وتى عن االفلا الذي حصل ألهل الكتابهل ,قال هللا تعاىل{ :وا َعتَ َ
ْ ممواَ
َ

( )1انظر :ركائز اإل ان.)519-518 ( ,
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َحبب َ مَ
اَّلل ََ ْْعل َوَلَ تَذ َف َّرَمواَ} [آل عمران.]113 :
ََ
فاالعتصــام يوجــب علــى املســلمهل أن نعل ـوا اجتمــاعهم ووحــدهتم علــى كتــاب هللا تع ـاىل ,عليــه
نتمع ـ ـ ــون ,وب ـ ـ ــه يتح ـ ـ ــدون ,ال جبنس ـ ـ ــيات يتبعوت ـ ـ ــا ,وال مب ـ ـ ــذاهب يبت ـ ـ ــدعوتا ,وال بسياس ـ ـ ــات
لعوتا(.)1
والقرآن العظْم هو يب هللا تعذلَل املوصذ يَل هذداه ,كمـا جـاء ذلـو يف حـديث زيـد بـن أرقـم
 , أن النـيب  قـال« :وَل وير را َ ذذْكم ثقلذذَ :ويذدمهل كتذذلب هللا عذذْ وجذ  ،هذو يبذ
هللا(ْ ،)1ا اتبعه كلن علن ا دى ،وْا تركه كلن علن ضاللة»(.)1
وهو حبل هللا املمدود من السماء إىل األرمل ,كما جاء ذلو يف حديث أيب سـعيد  أن النـيب
 قال« :كتلب هللا هو يب هللا املمدود ْا السملء يَل األ ض»(.)2
***

( )1انظر :تفسري القرطيب ( .)129/2تفسري املنار ,حممد رشيد رضا .)51/2( .مع كتاب هللا.)52 ( ,

(( )5يب هللا ) :قيل :املراد ثبل هللا عهدا .وقيل :السبب املوصل إىل رضاا ورمحته .وقيل :هو نورا الذي يهدي به.
( )3رواا مس ـ ــلم يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب فض ـ ــائل الص ـ ــحابة ,ابب م ـ ــن فضـ ــائل علـ ــي بـ ــن أيب طالـ ــب رضـ ــي هللا عنـ ــه,
(.)5218 ( ,)1872/2
( )2رواا أمح ــد يف مس ــندا ( .)12/3واب ــن أيب ش ــيبة يف مص ــنفه .)2 ( ,)176/7( ,وص ــححه األلب ــا يف ص ــحيح
اجلامع .)2273 ( ,)856/5( :والصحيحة.)5152 ( :
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املطل الالر
القرآن ْاهج تربْة للمسلَ

َّ
إن إعداد األمة فردا ومجاعة ,والعمل على نقلتهـا السـريعة مـن وضـع مـلد إىل وضـع أ ـى وأفضـل
وأقــوم ,لــيس ابألمــر ا ــهل اليســري ,بســبب إصـرار النــا علــى مــا ألفــوا وورريــوا ,فيصــبح جــزءا مــن
حياهتم ,فيحتاج األمر إىل التدرج هبم من حال إىل حال؛ لتحسهل أوضاعهم يف مجيع اجملاالت.
و ــذا جــاء القــرآن العظــيم مــنهج تربيــة للمســلمهل ,فــأيق فــيهم عوامــل اخلــري ,وبواعــث العقــل,
وحول طاقاهتم وبدل أحوا م ,ووجههم توجيها عاليا وقو ا ,فانتقلت األمة من حال الضعب إىل
حال القوة ,ومـن حـال املـرمل إىل حـال الصـحة ,ومـن التخلـب والتفـرغ والضـياع إىل ذروة التقـدم
والوحدة والوائم والتعاون ,حأ أصبحت هري أمة أهرجت للنا .
و أيت األمــر مــن ف ـراغ بــل كــان القــرآن العظــيم يوجــه أف ـراد اجملتمــع اإلســالمي يف مجيــع جمــاالت
اللبية :العقدية والعبادية واألهالقية والثقافية واالقتصادية والسياسية.
وَل يوج ذذد كت ذذلب يف الرتبْ ذذة – َ ذذدميْل ك ذذلن وو ي ذذدياْل – ي ذذوي الا ذذروة الرتبوي ذذة العظم ذذن يف
األهذذداف واحملتذذوَيً واألسذذللْ ْ ،قرونذذة ِبلتسذذلَْ والواَعْذذة والشذذموا واَلت ذْان كذذللقرآن
العظْم(.)1
فهـو ــوي – بـهل دفتيــه – مجيــع عناصـر اللبيــة الصــاحلة للمسـلمهل ,وكــل كلمــة فيـه تعــد توجيهـا
تربود إلنشاء «املسلم الصا » يف هذا األرمل .سـواء أكـان أمـرا بعبـادة ,أو توجيهـا أهالقيـا ,أو
تيا عن أمر ال به هللا وال

( )1انظر :فلسفة اللبية يف القرآن الكرمي ,عمر أمحد عمر ( .)19 ,7
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يرضـ ــاا لعبـ ــادا ,أو تش ـ ـريعا منظم ـ ـا حليـ ــاة املسـ ــلمهل ,أو قصـ ــة مـ ــن قصـ ــص املـ ــنيمنهل أو قصـ ــص
املكــذبهل ,أو حــديثا عــن اليــوم ا هــر ,ووصــفا ملشــاهد احلســاب والث ـواب والعقــاب ,أو توجيه ـا
عقليا لتدبر آدته يف الكون أو سننه يف احلياة.
فكل هذا األمور جاءت لللبية والتوجيه(.)1
***

املطل الاللث
القرآن ْْد الشريعة

القــرآن العظــيم مصــدر الشـريعة اإلســالمية الســمحة املنظمــة حليــاة املســلمهل ,وهــو دســتورها القــائم
أبد الدهر ,وقد است ل به املسلمون يف الصدر األول فأغناهم عن كل شيء ,فلـم ـدوا أبصـارهم
إىل غريا ,و أيهذوا لدينهم ودنياهم إال مبا توحي به إليهم كلماته ,وتوحي به إليهم آدته.
فمن األصول العظيمة الة جتمع املسلمهل ,وتعمل على محايتهم ,أن مصدر تشريعهم واحد ,مـن
إله واحد ,ليس مستوردا من الشر  ,وال من ال رب ,وال هو من األفكار الة دجبها البشر ,ورو
ا اسرة القوانهل الوضعية ,وال يقبل أن ُ ذ بعضه ويلا بعضه(.)5
ومــن َمثَّ ذذال شذذَء يف يْذذلة املسذذلم السْلسذذْة وو اَلَتْذذلدية وو اَلجتملعْذذة وو األخالَْذذة وو
الفكرية وو الرويْة يمرجع ْه يَل ْْد آخر غ هلا

( )1انظر :ركائز اإل ان.)519 ( ,
( )5انظر :جوانب من عظمة القرآن الكرمي .)193 ( ,مع كتاب هللا.)53 ( ,
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الكتلب( ,)1وال شيء يف حياته نوز أن رج عن تعاليم هـذا الكتـاب ,مهمـا اسـترد يف حياتـه
من أمور
لقد أنزل هللا هذا الشريعة لتحكم حياة النا إىل قيام الساعة ,قذوا ْرضذن القلذوب :إن هـذا
الش ـريعة قــد نزلــت قبــل أربعــة عشــر ق ـران ,فهــي ال تصــلح للتطبيــق اليــومْ ,عاذذله – تعــاىل هللا عــن
ذلو :أن هللا يعلم وقت تنزيل هذا القرآن أنه سترد يف حيـاة النـا أمـور غـري الـة كانـت قبـل
انقطاع الوحي ,وال يوجد ا يف الشريعة حكم يشملها
وقد عرف املسلمون هالل التاريب أن نظام حياهتم كله قـد مشلتـه أحكـام الشـريعة ,وأن علـيهم –
حهل ند يف حياهتم أمر – أن يستنبطوا له ُحكما من الشريعة الثابتة األركان.
وعرفـوا – فــو ذلــو – أنــه توجــد أمــور تركهــا رب العــزة ب ــري نــص ,ال نســياان منــه جلــت قدرتــه,
ولكن رمحة منه بعبادا ,كما أه بذلو الرسول  , فهذا أمور نتهدون فيها مبـا قـق مصـا
النا دون أن الفوا مقاصد الشرع(.)5
***

( )1وشرحه وتفصيله يف سنة الرسول .
( )5انظر :ركائز اإل ان.)511 ( ,
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املطل الرابع
القرآن ْاهلٍ َْلة املسلمَ

ينب ــي علــى كــل مســلم أن يعلــم يقينـا أن هللا تعــاىل نــزل القــرآن العظــيم {تََبذَْذ ْذلَ لَم مك ذ َم َشذ َذَ ٍء}

[النحل ,]89 :فهو منهاج عملي يتضمن األصول املوجهة حلياة الفرد ,وعالقته ابلرب سـبحانه,
وعالقتــه ابلكــون واحليــاة مــن حولــه ,وعالقتــه بنفســه ,وعالقتــه أبسـرته وجريانــه وجمتمعــه ,وعالقتــه
أبمته املسلمة ,وعالقته ب ري املسلمهل ,ممن يساملونه وممن اربونه.

ً وَ َن وَ َعب ذ َد َّ َ
عالَتذذه ِبهلل تعذذلَل :أن يعبــدا وال يشــرا بــه شــي اَ{ :م ذ َ يََمر و َمْذ َذر م
ْ ذل لَّذذهم
اَّللَ مُمَل ْ
م
َ
ال ذ مَديا * وو َمْ ذذر م َ
اب يَذ ذ َذوٍِّ
َخ ذ م
َ * َمذ ذ َ يََمر و َ
ً ألَ َن وَ مك ذذو َن و ََّو َا ال مَم َسذذل َم َ
ذلف يَ َن َع َ
ْذ َذْ م ََميب َعذ ذ َل َ
َ َ َ

َ
َع َظ ٍْم * َم َ َّ
ْل لَّهم َد َيّن * َل َعبم مدوا َْل َش َئذتمم َمْا مدونََه} [الزمر.]12-11 :
اَّللَ وَ َعبم مد مُمَل ْ

وعالَتذذه ِبلكذذون :أن يتأملــه وينظــر فيــه ليهتــدي بــه إىل هالقــه ومبدعــهَ{ :مذ َ انظمذ مذرواَ َْذذل َذا َيف

السذذملو َ
َ
السذذملو َ
اً َواألَ َ َ
اً َواألَ َ َ
ض َوَْذذل
ض} [يــونس{.]111 :و ََوَملَ يَاظمذ مذرواَ َيف َْلَ مكذذوً َّ َ َ
َّ َ َ
اَّللم َْا َش ََ ٍء} [األعراف.]182 :
َخلَ َق م

وعالَة املسلم ِبَْلة الدنْل :أن يتخذها مزرعـة للحيـاة األهـرل ,وأن يسـتمتع بطيباهتـا دون أن
نعلهــا لــه غايــة ,وأن يعمــل لــدنياا كأنــه يعــي فيهــا أبــدا ,ويعمــل هرتــه كأنــه ــوت غــدا ,وبــذا
َ
لدهَ
اَّلل الَََّ وَ َخرٍ لَ َعب َ
نمع احلسنيهل ,ويسعد يف الدارين ,كما قال تعاىلَ{ :م َ َْ َا َي َّرَِّ َزياَةَ م َ َ َ َ

والَطََّْب َ
لً َْ َا مَ
الر َز َق} [األعراف.]35 :
َ مَ

َ
اَّلل الدَّا َار َخرَة وََل تَاس نَ َ
ْْبَ َ َْ َا الذدنَذَْل} [القصـص:
ْمل َ
آرا ََ َّم َ َ َ
وقال تعاىلَ { :وابَذتَ َج َ
َ
.]77

عظمة القرآن الكرمي

233

وعالَة املسلم بافسه :أن يوجه قواها كلها يف طلب احلق ,وفعل اخلري ,وجماهدة الباطل والشر,
وأن يزكــي نفســهَ { :ونَذ َفذ ٍ
لهذذل *
ذح َْذذا َزَّك َ
ذس َوَْذذل َسذ َّذو َاهل * َأَ َََم َهذذل م مجوَ َهذذل َوتَذ َق َو َاهذذل * ََذ َد وَ َذلَذ َ

لهل} [الشمس.]11-7 :
لب َْا َد َّس َ
َوََ َد َخ َ

وعالَذذة املسذذلم ِبس ذرته :ثســن العشــرة ,والقيــام ثــق القوامــة والرمحــة :وحســن املعاملــة ,وحســن
َ
آَيتََه وَ َن َخلَ َق لَ مكم َمْ َا
تربيتها ,وإيقافها على حقوقها والواجبات الة عليها قال تعاىلَ { :وْ َا َ

َ
اجل لَمتَ َس مكاموا يَلََْذ َهل َو َج َع َ بَذ َْذاَ مكم َّْ َو َّدةْ َوَ َمحَةْ} [الروم.]51 :
وَن مفس مك َم وَ َزَو ْ

{وَ َّا َْاَ الَّ َلي علَْ َه َّا َِبلَمعذر َ
لر َج َ
وف َولَ مَ
ذلا َعلَ َذْ َه َّا َد َ َجذة} [البقـرةََ { .]558 :ي وَيذ َهذل
ََ
ََم
َم م
َّ َ
َّلس َوا َََ َجل َةم} [التحرمي.]6 :
س مك َم َوو ََهلَْ مك َم ََ ْا َوَم م
يا َ
الل َ
ود َهل الا م
آْاموا َموا وَن مف َ

َ َ َ
ذلَ يَ َّْذذل يَذ َبذلمغَ َّا َعاذ َد ََ
سذ ْ
كمـا بــهل عالقــة األوالد بوالـديهم يف مثــل قولــه تعــاىلَ { :وِبل ََوالذ َديَ َا ي َي َ
َ
ذض َمَمذل
َي مد ممهَل و ََو كَالَ ممهَل َالَ تَذ مق َّمَمل و ٍم
مف َوَلَ تَذ َاذ َه َر ممهَل َوَمذ َّمَمذل ََذ َذوَْل َك َرميْذل * َوا َخ َف َ
الَكبَذ َر و َ
جاَل الل َما َْا َّ َ
ص َذغ ْا} [اإلسـراءَ { .]52-53 :ويَن
الر َمحَة َوَم َّ َم
ب ا َمحََ مه َمل َك َمل َبَّذَْ َذلر َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ص َلي َبذ مه َمل َيف الذدنَذَْل َْ َع مرو ْذل}
له َد َ
َج َ
س لَ َ بَه علَم َ َال تمط َع مه َمل َو َ
اَ َعلن وَن تم َش َر ََ َيب َْل لََْ َ
[لقمان.]12 :

وأشار إىل عالقة ا ابء أبوالدهم يف مثل قوله تعـاىل{ :وَلَ تَذ َقتمذلمواَ وَوَل َد مكذم َخ َشذْةَ يَ َْ ٍ
ذالق َََّن مذا
َ َ َ
َ

َ
نَذ َذرمزَمذ مه َم َويَ ََّي مكذذم َّ
َءا َكبَ ذ ْا} [اإلس ـراء .]31 :ومبثــل دعــاء عبــاد الــرمحن:
ين ََذ ذ َتذلَ مه َم َكذذل َن خ ذط ْ

َ
َ واجعلَاَل لَل َ
َ
َ
َ يَ َْ ْلْل} [الفرقان.]72 :
َمتَّق َ
{ َبَّذاَل َه َ لَاَل ْ َا وَ َزَواجاَل َوذم مَََّيتاَل َمذ َّرةَ وَ َع م ٍ َ َ َ م
واألسرة هي نظر القرآن العظيم هي األسرة املوسعة املمتدة الة تشمل
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اإلهوة واألهوات ,بل األعمام والعمات ,واألهال واخلاالت ,من أول القر واألرحام ,وقد قال
لب مَ
ض َيف كَتَ َ
ض مه َم و ََو ََل بَبَذ َع ٍ
اَّلل} [األنفال.]72 :
تعاىلَ { :وو َمولمواَ األَ َ َي َلِّ بَذ َع م

وعالَتذذه جب انذذه و لعتذذه املسذذلمة ْذذا يولذذه :ذكرهــا القــرآن يف مثــل قولــه تعــاىل يف آيــة احلقــو

اَّلل وَلَ تم َشذ ذ َرمكواَ بَذ َذه َشذ ذْذئْل وَِبلَوالَذ ذ َدي َا يَيس ذ ْ َ
ذلْن
ذلَ َوبَذذلي الَ مق ذ َذرََب َوالََْذتَ ذ َ
العش ــرةَ { :وا َعبمذ ذ مدواَ مَ َ
َ َ َ َ ََ
الْذ َ
َوال ََمسذذلكَ َ
َ َوا َِذَذل َ َذي الَ مقذ َذرََب َوا َِذَذل َ ا َِمام ذ َ َو َّ
ذلي َ َِبَِا ذ َ َوابَذ َا َّ
الس ذبَْ َ َوَْذذل َْلَ َك ذ َ
َ
اَّللَ َلَ مَي َْا َكل َن مُمَتَ ْلَل َ مخوْا} [النساء.]36 :
و ََميَلنم مك َم يَ َّن م

ِبْتذه الكذرى – وْذة اْلسذالِّ :أن ينصـح ـا ,ويعـد نفسـه جـزءا منهـا ,يعطيهـا وأيهـذ
وعالَته َّ
منهــا ,وي ــار عليهــا ,ويــذود عنهــا ,داعي ـا إىل اخلــري آمــرا ابملعــروف ,انهي ـا عــن املنكــر ,جماهــدا يف
َ
اخلَ ََ وَُْذرو َن َِبلَمعذر َ
َ
وف َويَذ َاذ َه َذو َن
ََم
سبيل هللا ,كما قال تعـاىلَ { :ولَتَ مكا مْا مك َم و َّمْة يَ َد معو َن ي ََل َ َ َ م م

َع َا ال مَما َك َر َوو َمولَذئَ َ مه مم ال مَم َفلَ محو َن} [آل عمران.]112 :

َ
ذض َُْذذرو َن َِبلَمعذذر َ
وف َويَذ َاذ َهذ َذو َن َعذ َا ال مَما َكذ َر}
ذلً بَذ َع م
{ َوال مَم َيَْامذذو َن َوال مَم َيَْاَذ م
ََم
ضذ مذه َم و ََولَْذذلء بَذ َعذ ٍ َ م م

[التوبة.]71 :
ول،مــة كلِّهــا حــق عليــه – وهصوصـا الضــعفاء مــن ف اهتــا املختلفــة ,مثــل اليتــامى واملســاكهل وابــن

لر مس َ
السبيل – كما قـال تعـاىلَّْ { :ذل وَ َذلء َّ
ذوا َولَ َذلي
اَّللم َعلَذن َ مسذولَ َه َْ َذا و ََهذ َ الَ مق َذرى َلَلَّ َذه َولَ َّ

الَ مق َرََب َوالََْذتَ َلْن َوال ََمسلكَ َ
ذَ َاألَ َغاََْذلء َْذا مك َم} [احلشـر:
َ َوابَذ َا َّ
السذبَْ َ َك َذَ ََل يَ مكذو َن مدولَذةْ بَذ َ َ
َ

.]7
وعلــى املســلم أن يكــون والتا ألمتــه ,املنبثــق مــن والئــه هلل تعــاىل ولرس ـوله  , وأن يعــادي مــن
يعاديها ,كما قال تعاىل{ :يَ َّمنَل َولَْ مك مم م
اَّللم َوَ مسولمهم
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والَّذ َذليا آْامذذواَ الَّذ َذل َ
الْذالَةَ َويمذ َيتمذذو َن َّ
ْمذذو َن َّ
الَْكذذلةَ َو مهذ َذم َاكَ معذذو َن * َوَْذذا يَذتَ ذ َذو َّا م
اَّللَ َوَ مس ذولَهم
َ َ َ
يا يمق م
َ
والَّ َليا آْاواَ ََإ َّن َيْب مَ
اَّلل مه مم الَغَللَبمو َن} [املائدة.]26-22 :
َ َ َم
َ َ

وعالَته بغ املسلمَ :بينتها آيتان من كتاب هللا تعاىل ,مها مبثابة الدستور يف حتديد العالقـات

َ
َّ َ
َ
بـهل املسـلمهل وغـريهم ,يقــول هللا تعـاىلََ { :ل يَذ َاذ َهذل مك مم َّ
يا َملَ يمذ َقذلتلمومك َم َيف الذ مدي َا َوَملَ
اَّللم َعذ َا الذذل َ
َ
َ َ
وه َم َوتمذ َق َسذطموا يَلَذ َذْ َه َم يَ َّن َّ
َ * يَ َّمنذَذل يَذ َاذ َهذذل مك مم َّ
َيمَ َر مجذذومكم مْذذا َد ََي َمكذ َذم وَن تَذبَ ذذر م
اَّللَ مَيذ ال مَم َقسذذط َ
اَّللم
َ
َّ َ
َ َ
لهروا َعلَذن يَ َخذر َ
اج مك َم وَن تَذ َولَّ َذو مه َم َوَْذا
َع َا الل َ
َ
يا ََلتَذلمومك َم َيف ال مدي َا َووَ َخ َر مجومكم مْا د ََي َمك َم َوظَ َ م
يَذتَذ َوَّم َم َأ َمولَئَ َ مه مم الظَّللَ ممو َن} [املمتحنة.]9-8 :
للمسذذللَمَ ْذذا غذ املسذذلمَ :القسـ  ,وهــو العــدل الــذي بـه هللا تعــاىل و ــب أهلــه ,والـ ,
م
وهو اإلحسان ,وهو أمر فو العدل.
ووْذ ذذل غ ذ ذ املمسذ ذذللَمَ – مم ــن ق ــاتلوا املس ــلمهل يف دي ــنهم وأهرج ــوهم م ــن ددره ــم – فله ــم م ــا
يستحقونه من مناصبة العـداء ,ورفـض الـوالءَ { :وَْذا يَذتَذ َذوَّم َم َأ َمولَئَذ َ مه مذم الظَّذللَ ممو َن} وفـيهم
يقـ ـ ــول تعـ ـ ــاىل{ :وََذ ذ ذذلتَلمواَ َيف س ذ ذ ذبَْ َ مَ
اَّلل الَّذ ذ ذ َذليا يذ َقذ ذ ذذلتَلمونَ مكم وَلَ تَذ َعتَ ذ ذ ذ مدواَ يَ َّن م َ
َم
َ
اَّللَ َلَ مي ذ ذ ذ َم
ََ
َ

َ
يا} [البقرة.)1(]191 :
ال مَم َعتَد َ

( )1انظر :كيب نتعامل مع القرآن العظيم؟ (  .)292-289مباحث يف علوم القرآن .)18 ( ,ذلو الكتـاب ال
ريــب فيــه ,حممــود عبــد الوهــاب فايــد ,جملــة اجلامعــة اإلســالمية( ,عــدد( ,)11 :حمــرم 1391هــ).)22-26 ( ,
القــرآن الكــرمي بــهل الدراســة والتطبيــق ,حممــد الـراوي ,جملــة اجلامعــة اإلســالمية( ,عــدد( ,)21-21 :ربيــع ا هــر –
رمضان 1211هـ).)188-177( ,
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املطل اخللْس
القرآن يوجه املسلمَ يَل الساا الالبتة

القرآن العظيم يوجه أنظار املسلمهل إىل السنن الرابنيـة الـة تسـتقيم هبـا حيـاة البشـر علـى األرمل,
ليتعرفوا عليها وتقوم حياهتم مبقتضاها ,ألتا سنن اثبتـة ال تت ـري وال تتبـدلَ { :ذلَذا َََتذ َد لَسذاَّ َ
م

اَّلل تَذب َد ْيال ولَا َََت َد لَساَّ َ ََّ
َ
اَّلل َحتَ َو ْيال} [فاطر.]23 :
َّ َ َ
م
ما هله السذاا :أن املـنيمنهل مـأ اسـتقاموا علـى أمـر هللا تعـاىل فـإن هللا يسـتخلفهم ,و كـن ـم
يف األرمل ,و ــنحهم األمــن والطمأنينــة ,ويبــارا ــم يف حيــاهتم أيضـا{ :و َعذ َد َّ َّ َ
آْامذذوا
يا َ
َ
اَّللم الذذل َ
َ
ض َكمذل اسذتَ َخلَ َ َّ َ
َْا مكم و َع َملموا َّ َ
ذلَ َ
يا َْذا ََذ َذبلَ َه َم َولَْم َم مَكذاَ َّا
َّهم َيف َاألَ َ َ َ َ
لً لََْ َسذتَ َخل َفاذ م
الْ َ
ََ
ف الذل َ
ضن َم َم َولَْمذبَ مَدلَاذ مَّهم َمْا بَذ َع َد َخ َوَ َه َم و ََْاْل يَذ َعبم مدونََّن ََل يم َش َرمكو َن َيب َش َْذئْل}
َم َم َدياَذ مه مم الَّ َلي ا َتَ َ
[النور.]22 :

الْذ َ
َ َ
{ َولََق ذ َد َكتَذ َبذاَذذل َيف ال َّْبمذذوَ َْذذا بَذ َعذ َذد ال ذ مَل َك َر و َّ
ذلَمو َن} [األنبيــاء:
ي َّ
َن َاألَ َ َ
ض يَ َرثمذ َهذذل عبَذذلد َ
.]112

َن و ََه الَ مقرى آْامواَ واتَّذ َقواَ لََفتَ َحاَل َعلََْ َهم بذرَك ٍ
الس َم َلء َواألَ َ َ
ض} [األعـراف:
لً َمْ َا َّ
{ َولَ َو و َّ َ َ َ َ
ََ
.]96
ويبـهل القـرآن للمســلمهل أن متكيـنهم يف الـدنيا هــو إلصـال األرمل ,مث تكـون ــم العاقبـة احلســنة
َّ َ
ذله َم َيف َاألَ َ َ
الْذ َذال َة َوآتَ ذ مذوا
ذلْوا َّ
يا يَن َّْ َّكاَّذ م
ض وَََذ م
يف ا هــرة ,فينعمــون ابجلنــة والرض ـوان{ :الذذل َ

وف ونَذهوا ع َا الَما َك َر وَََّ
َ
َّ
َّلل َعلََبَةم َاأل ممْوَ} [احلج.]21 :
الَْكلةَ َوو ََْ مروا َِبل ََم َع مر َ َ َ َ م َ
أما الكفار َّ
فيمكنون ابتالء وفتنة ,وحهل يُوغلون يف البعد عن هللا تفتح
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عليهم أبواب القوة واالستمتاع ,وتنهال عليهم األسباب من كل جانب.
ولــيس ذل ــو رضــى م ــن هللا عل ــيهم .بــل لي ــزدادوا إط ـا ,مث أيه ــذهم هللا تع ــاىل أهــذ عزي ــز مقت ــدر:

ً األَ ض مز َخرَذهل و َّازيَّذاَ َ وظَ َّا و ََهلمهل وَنَّذهم ََ َ
َخ َل َ
ذلد مو َن َعلََْذ َهذل و ََرا َهذل و ََْ مذرََ لَ َذْ ْال
أ يَ َذا و َ
َ مَ
َ
َ م م َ َ
{ َي ََّ
ْذذْ ْدا َك ذأَن َّمل تَذ َغذذا َِبألَْذ َ َ
لهذذل ي َ
ارَي ًَ لََقذ َذوٍِّ يَذتَذ َف َّكذ مذرو َن}
ذس َك ذ َلل َ نمذ َف َم
َ َ َ
و ََو نَذ َهذذل ْا َ َج َعلَاَ َ َ
ْذ م َ
[يونس.]52 :

ٍ
َ َ
َخذ َل ََ مهم
اب مك َم َش َذَء َي َّذأ يَذَا َ َر ميذواَ َِبَذل وموتمذواَ و َ
سواَ َْل ذم مك مرواَ بَه َذتَ َحاَل َعلََْ َه َم وَبَذ َو َ
{ َذلَ َّمل نَ م

َ
َ
سو َن} [األنعام.]22 :
بَذغَتَةْ َإذَا مهم ْ َبل م
وْا الساا الرِبنْة الالبتة الَ يبْاهل القرآن للمسذلمَ :أن أعمـال البشـر مـن سـي ة أو حسـنة
َ
سذبَ َ وَيَ َذدي
س م
تلتب عليها نتائج حتمية ال كن ت يريهـا{ :ظَ َه َر الَ َف َ
ذلد َيف الَبَذ مَذر َوالَبَ َحذ َر ِبَذل َك َ

الا َ َ َ
ض الَّ َلي َع َملموا لَ َعلَّ مه َم يَذ َرَج معو َن} [الروم.]21 :
َّلس لْملي َق مهم بَذ َع َ

َ
َ
َ
ْه ذذل َ َح ذ َّذق َعلََْذ َه ذذل الَ َق ذ َذو ما َذ ذ َد َّْ َرََ َهل
سذ ذ مقواَ َ
{ َويَ َذا وَ َ َد ََ وَن نذ َهلذ ذ َ ََذ َريَذ ذةْ و ََْ ذ َذرََ مْ َتذ َر َ
ْه ذذل َذ َف َ
تَ َد َْ ْا} [اإلسراء.]16 :

{ َذلَذ َ َِب َّ
اَّللَ َملَ يَذ م مْغَذَمْا نَم َع َمذةْ وَنَذ َع َم َهذذل َعلَذذن ََذ َذوٍِّ َيذ َّذأ يمذغَذَممواَ َْذذل َِبَن مف َسذ َه َم} [األنفــال:
َن م
.]23
اَّللَ َلَ يمذغََمم َْل بََق َوٍِّ َي َّأ يمذغََممواَ َْل َِبَنَذ مف َس َه َم} [الرعد.]11 :
{يَ َّن م
{ َويَن تَذتَذ َولَّ َوا يَ َستَذ َب َد َا ََذ َوْْل غََْذ َرمك َم ممثَّ ََل يَ مكونموا و ََْاَللَ مك َم} [حممد.]38 :
والنتائج تلتب بقدر من هللا .ولكن هللا

ان أنه نري قدرا يف
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األرمل ثسب ما يكون من سلوا النا (.)1

***

( )1انظر :ركائز اإل ان .)517-512 ( ,جوانب من عظمة القرآن الكرمي.)192-183 ( ,
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املبحث الالر
األهداف األسلسْة للقرآن يف يْلة املسلمَ
وفيه ريالرية مطالب

املطل األوا :ا داية إىل هللا تعاىل.
املطل الالر :إناد اجملتمع القرآن املتعاون.
املطل الاللث :حتصهل األمة اإلسالمية من أعدائها.
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سهْد

ُ طــع كث ــري مــن املس ــلمهل عنــدما يقْ ذذرون ْهم ذذة الق ذذرآن العظ ذذْم عل ذذن األْ ذذواً ق ذذط دون
األيْلء ،فيلتفت إىل القـرآن عنـدما ـوت املسـلم ,وترتفـع أصـوات أجهـزة التسـريل ابلقـرآن لعـدة
أدم ,و ضــر بعــض الق ـراء إىل البيــوت واملقــابر يف مناســبات الع ـزاء وثبــهل املــوتى .أمــا أن يتعامــل
األحيــاء مــع القــرآن ,ويبحث ـوا عــن حكمــه وأهدافــه ليحققوهــا فــيهم ويف جمتمعــاهتم ,فهــذا الــذي
يفكر فيه هذا الصنب من النا .
وبعضهم َيع القرآن جملرد الركة ,حهل ولونه إىل حرب ومتائم ورقى يضعوتا علـى األجسـاد
أو البيوت أو السيارات ,استحضارا لل كة ودفعا للضرر ,كما زعموا.
وبعض ــهم يفت ــتح ابلق ــرآن الك ــرمي املـ ـنيمترات أو الكلم ــات أو اللق ــاءات أو االحتف ــاالت م ــن ابب
التيمن والت ا ,وتعطـري األجـواء بـذكرا ,لكذاهم َل يريذدون ون يفتحذوا للقذرآن نفوسذهم وَلذو م
لْحْ ذذْهم ِب ذذل ْ ذذه ْ ذذا يْ ذذلة ،وَل يري ذذدون ون يفتح ذذوا ل ذذه ْيسس ذذلْأم وْا ذذلهجهم ووزا اْأ ذذم
وتشريعلْأم لتتحوا يَل هدى و محة وعدا(.)1
وين ْا وبرز األهداف األسلسْة للقرآن العظْم يف يْلة املسلمَ ْل يلَ:

( )1انظر :مفاتيح للتعامل مع القرآن.)77-76( ,
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املطل األوا
ا داية يَل هللا تعلَل

أنـزل هللا تعـاىل القـرآن ملقصــد عظـيم أال وهـو هدايـة البشــر إليـه وإىل طريقـه املسـتقيم ,وقيــادهتم إىل
جنته ورضوانه ,وإنقاذهم من إبليس ومن املصري الذي يقودهم إليه ,إن استرابوا له.

قــال تعــاىلََ{ :ذ َد جذذلء مكم َْذذا مَ
اَّللم َْذ َا اتَّذبَذ َذع َ َ
اَّلل نمذذو َوكَتَذذلب ْبَذذَ * يَذ َهذ َذدي بَذ َذه م
َ
مَ
ضذ َذوانَهم مسذذبم َ
ذلً يَ ََل الاذذوَ إبََ َذنَذ َذه ويذ َهذ َذدي َهم يَ ََل َ
الس ذالََِّ ومَيَ ذ َرج مهم َْ ذ َا الظلممذ َ
صذ َذرا ٍط ْ َسذذتَ َق ٍْم} [املائــدة:
َّ َ م م
ََ
َ
َ
.]16-12
فالقرآن العظيم يهدي البشر إىل طر النراة والسالمة ومناهج االسـتقامة ,وينرـي مـن اتبعـه مـن
املهالــو ,ويوضــح لــه أبــهل املســالو ,فيصــرف عنــه ا ــذور ,و صــل لــه أبــهل األمــور ,وينفــي عنــه
الضاللة ,ويرشدا إىل أقوم حاله(.)1
َّ
ين القذذرآن العظذذْم كلملْذذبل

ذذله األْذذة ،ذذال سذذبْ

ذذدايتهل يَلَّ بذذه ،قــال تعــاىلَ{ :مذ َ مهذ َذو

ََ
آْاموا مهذ ْدى َو َشذ َفلء} [فصـلت .]22 :وكثـريا مـا يوصـب القـرآن يف ا دت الكر ـة أبنـه
يا َ
للَّل َ
نور وهدل للنا .
ولقــد قــال النــيب  لعلــي بــن أيب طالــب َ« : ي عل ذذَ! سذ ذ هللا ا ذذدى والس ذذداد ،واذك ذذر
ِب دى هدايت الطريق ،وِبلسداد تسديدَ

( )1انظر :تفسري ابن كثري.)82/3( ,
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السهم»(.)1
معىن ا داية بْفة علْة :معرفة الطريق الصحيح املوصل للهدف الذي يسعى املرء لبلوغه.
ولقــد أه ـ ان هللا جــل جاللــه أبنــه لــيس هنــاا إال طريــق واحــد يــنيدي إىل هــذا ا ــدف ,أال وهــو:
الصرا املستقيم.
َ َ
َ
ق ــال تع ــاىلَ { :وو َّ
ْمل َ ذذلتَّبَ معوهم َوَلَ تَذتَّبَ مع ذذواَ الس ذذبم َ َذتَذ َف ذ َّذر َق بَ مك ذ َذم َع ذذا
َن َه ذ ذ َلا ص ذ َذراطَ مْ َس ذذتَق ْ

َسبَْلَ َه} [األنعام.]123 :

والطــر الــة حتــي ابلص ـرا كثــرية ,ويقــب علــى رأ كــل منهــا شــيطان يــدعو النــا إليــه ,كمــا
أه ان بذلو املعصوم . 
عــن عبــد هللا بــن مســعود  قــال :ه ـ رســول هللا  هط ـا بيــدا ,مث قــال« :هذذلا سذذبْ هللا
ذتقْمل» ,قـال :مث هـ عـن ينـه ومشالــه ,مث قـال« :هذله السذب  ،لذْس ْاهذذل سذبْ يَل علْذذه
ْس ْ
صذذر َ
َ
شذذْطلن يذذدعو يلْذذه» ,مث ق ـرأَ { :وو َّ
اطَ مْ َسذذتَ َق ْْمل َذذلتَّبَ معوهم َوَلَ تَذتَّبَ معذذواَ السذذبم َ}
َن َهذ ذ َلا َ

[األنعام.)5(]123 :

( )1رواا احلـ ــاكم واللفـ ـ لـ ــه .)7711 ( ,)598/2( ,والنسـ ــائي يف الكـ ـ ل .)9265 ( ,)261/2( ,وأمحـ ــد يف
املسند ( .)1152 ( ,)132/1وصححه األلبا يف صحيح اجلامع.)7925 ( ,)1316/5( :
( )5رواا احل ــاكم يف املس ــتدرا )5838 ( ,)561/5( ,وق ــال« :ص ــحيح اإلس ــناد و رج ــاا» .وأمح ــد يف املس ــند,
واللف له .)2237 ( ,)262/1( ,وقال حمققو املسند (« :)236/7إسنادا حسن من أجل عاصـم ,وهـو ابـن
أيب النرود ,وبقية رجاله ريقـات رجـال الشـيخهل غـري أيب بكـر – وهـو ابـن عيـاش – فمـن رجـال البخـاري ,وأهـرج
له مسلم يف (املقدمة)».

عظمة القرآن الكرمي

223

فهـذا الطريــق املسـتقيم ينب ــي علــى املسـلم أن يعرفــه مــن بـهل الطــر األهــرل ا يطـة بــه ,وأن يســري
فيه طيلة حياته حأ يلقى هللا تعاىل.
وهللا تبــارا وتعــاىل ال يــلا اإلنســان بــدون دليــل يدلــه علــى الص ـرا  ,ويهديــه إليــه ,وهــو القــرآن

العظيم ,قال تعاىل – حكاية عن مقولة اجلن لقومهمََ{ :للموا ََي ََذ َوَْاَل يَ ََّ ََمس َعاَل كَتَ ْلِب ومن َْ َا َْا

بذع َد ْوسن ْ َ َ
َ يَ َديَ َه يَذ َه َدي يَ ََل ا َََ َمق َويَ ََل طَ َر ٍيق ْ َستَ َق ٍْم} [األحقاف.]31 :
ْ مدَْل لم َمل بَذ َ َ
ََ م َ م َ
وقال تعاىل{ :يَ َّن َهذ َلا الَ مق َرآ َن يَ َه َدي لَلَََّ َه ََ وََذ ََو مِّ} [اإلسراء.]9 :

فهداي ــة الق ــرآن للن ــا ت ــتم م ــن ه ــالل كش ــفه وإانرت ــه لك ــل اجلوان ــب ال ــة تتعل ــق ثرك ــة اإلنس ــان
اخلارجيــة ,وكــذلو كــل مــا يوجــد بداهلــه مــن جوانــب غامضــة ,وأسـ لة حمــرية ,وتصــورات هاط ــة,
يكشفها القرآن العظيم ,ويوجهها الوجهة الصحيحة ,وهو ما يعـ عنـه «بسـبل السـالم» يف قولـه

تعاىلَ ََ{ :د جلء مكم َْا مَ
السذالََِّ
ض َذوانَهم مسذبم َ َّ
اَّللم َْ َا اتَّذبَ َع َ َ
اَّلل نمو َوكَتَلب ْبََ * يَذ َه َدي بَ َه م
َ
مَ

َ
ص ذذر ٍ
ََ َ َ
َ َ َ
َ َ
اط ْ َس ذذتَ َق ٍْم} [املائ ــدة-12 :
َومَيَذ ذ َر مج مهم مْذ ذ َا الظلم َم ذذلً ي ََل الا ذذوَ إب َذن ذذه َويَذ َه ذذدي َه َم ي ََل َ

.)1(]16
«َْ  :السالم هو هللا عز وجل ,وسبيله دينه الذي شرع لعبادا ,وبعث به رسـله ,وَْذ  :السـالم
هو السالمة ,كاللذاذ واللذاذة مبعل واحد ,واملراد به طر السالمة»(.)5

( )1انظر :العودة إىل القرآن ,د .جمدي ا الل ( .)51-19
( )5تفسري الب وي.)55/5( ,
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فا ـدف الـرئيس إذا للقــرآن العظــيم هــو الوصــول مبــن يتبعـه إىل بــر األمــان يف كــل مــا يتعلــق بــه مــن
أمور الدنيا قبل ا هرة.

«و{ َْ َا} من ألفاظ العموم تصد على الفرد واجلماعة ,فكل من اتبع رضوان هللا أبن عمـل

مبــا يف كتابــه واستضــاء بنــورا فاختــذا إمامـا وحاكمـا ,وختلــق مبــا فيــه مــن األهــال يهديــه هللا ســبيل
السالم ,أي طر السالمة يف الدنيا وا هرة ,فال يسلو سبيال إال صحبته السالمة.

{ومَيَ ذ َرج مهم} أي املستضــي هل بنــور القــرآن { َْ ذ َا الظلممذ َ
ذلً يَ ََل الاذذوَ} و لمــات احليــاة
م
َ م
َ
كثــرية ,والنــور هــو زوا ــا ,ولــذلو أُفــرد{ ,إبََ َذنَذ َذه} أي بتوفيقــه وإرادتــهَ { ,ويَذ َهذ َذدي َه َم} يف

صذذر ٍ
َ َ
اط ْ َسذذتَ َق ٍْم} ,وهــو االعتــدال يف أعمــا م وأحكــامهم بــال إفـرا وال
مجيــع أعمــا م {ي ََل َ

تفري ؛ لتمسكهم ابلقرآن الذي هو امليزان»(.)1
ويف هذا ا ية الكر ة أوضح دليـل علـى أن القـرآن العظـيم « ـرج كـل أمـة – آمنـت بـه ,وعملـت
مبقتضاا ,واختذته إماما وحكما – من لمات الشقاء املادي والروحي إىل نـور السـعادة الكـ ل,
حـأ تكـون أسـعد األمـم يف حياهتــا مـن مجيـع الوجـوا ,وال تكـاد تســاويها يف ذلـو أمـة أهـرل مــن
األمــم املخالف ــة ,وذلــو بعين ــه ه ــو مــا ح ــدث للع ــرب الــذين استض ــاتوا بن ــور القــرآن ,ولك ــل أم ــة
استضاءت به بعدهم»(.)5

( )1مباحث يف القـرآن الكـرمي ,د .حممـد تقـي الـدين ا ـالل ,جملـة البحـوث اإلسـالمية ابلـردمل( ,عـدد( ,)9 :مجـادل
األوىل 1212هـ).)87-86 ( ,
( )5املصدر نفسه.)82 ( ,

عظمة القرآن الكرمي

222

ونستطْع ون نقر – بك َم ثقة :أن اإل ان ابلقرآن العظـيم ,واالعتصـام بـه ,شـر يف االستضـاءة

ذلس
بنـورا ,واخلـروج مــن لمـات الشــقاء؛ ذلـو أن هللا تعــاىل يقـول – وقولــه احلـقََ { :ي وَيذ َهذذل الاَّذ م
َ
َ
َّ َ
َ
ْذ مذمواَ بَذ َذه
آْامذذواَ َِب مَّلل َوا َعتَ َ
ََذ َد َجذذلء مكم بمذ َرَهذذلن مْذذا َّبَم مكذ َذم َوو َ
يا َ
َنْلَاَذذل يَلَذ َذْ مك َم نمذذوْا ْبْاْذل * َأ ََّْذذل الذذل َ
َ
َ
َ َ
ْمل} [النساء.]172-172 :
سْم َد َخلم مه َم َيف َ َمحَ ٍة َمْ َاهم َو َ َ
ض ٍ َويَذ َهدي َه َم يَلََْه ص َراطْل ْ َستَق ْ
ََ

والرمحة هال :هي السعادة الدنيوية واألهروية مجيعا ,أي سعادة البدن والرو  ,العاجل وا جل.
َّ
والفض ذ م هاذذل :زددة اإلك ـرام واإلنعــام ملتبعــي ذلــو النــور -القــرآن – فــو مــا طــر ببــا م حــأ
يُدهشوا ويُ بطوا.
فمــن اعتــل إ انــه ابهلل ,و يعتصــم ابلقــرآن ,و يعمــل بــه ,وال اختــذا إمام ـا وحكم ـا ,ال يستضــيء
بنورا ,وال رج من لمات شقائه البتة(.)1
وخالصذذة القذذوا :إن هــددة القــرآن العظــيم هدايــة شــاملة ل،مــة بكــل أفرادهــا ومرافقهــا وجماالهتــا
َ
َ
َ
ذلب َوََل
ويذل مْ َذا و ََْذ َرََ َْذل مكاذ َ تَذ َد َي َْذل الَكتَ م
وحياهتا ,قال تعاىلَ { :وَكذ َلل َ و ََو َي َْذاَذل يَلََْذ َ م ْ

صر ٍ
َ َ َ
اْلميَل من َولَ َكا َج َعلَاَلهم نموْا نَّذ َه َدي بَ َه َْ َا نَّ َ َ َ َ َ
ََ
اط ْ َستَ َق ٍْم}
شلء ْ َا عبَلد ََ َوينَّ َ لَتَذ َهدي ي ََل َ

[الشورل.]25 :
فــالقرآن رو ولــن يهــدي إال إذا رو  ,والقــرآن نــور ,وهللا تعــاىل يهــدي هبــذا الــرو  ,وهبــذا النــور,
وهو الذي شرف رسوله  ليهدي هبذا القرآن العظيم إىل صرا هللا املستقيم.
***

( )1انظر :املصدر نفسه.)86-82( ,
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املطل الالر
يَيلد اجملتمع القرآر املتعلون

وهو اجملتمع املكون ْا األ راد القرآنَْ املتعلونَ ْمل بْاهم ،واللي نشأ وترَب علن ْذاهج
القرآن اَكْم ووسسه وْبلدئه وتوجْهلته.
وعنـدما يــل اجملتمــع علـى نصــو القــرآن ,وينمـو يف جــو قــرآ  ,ويهتـدي أبنـوارا ,يكــون جمتمعـا
حيا حياة عزيزة كر ة ,وإال فهو جمتمع ميـت نـل آالمـه ومآسـيه ,ويترـرع ذلـه وجهلـه وهوانـه كـل
حلظة.
وَد ود َ الْحلبة الكراِّ ضَ هللا عاهم ونه َلبد ْا التعلون ْمل بْذاهم؛ ليظفـروا بعـون هللا
وثييــدا ونصــرا ومتكــهل الــدين يف األرمل ,فكــانوا يتواصــون فيمــا بيــنهم علــى التعــاون واالجتمــاع
ونبذ التفر واخلالف انطالقا من ا دت الكر ة ا تية:
اَّلل ََ ْعذل وَلَ تَذ َف َّرَمذواَ واذَ مكذرواَ نَعمذ َ مَ
َ
َ َ
اَّلل َعلَ َذْ مك َم يَ َذ مكاذتم َم
َ م ََ
 -1قوله تعاىلَ { :وا َعتَْ ممواَ حبََب َ م ْ َ
َصذبَ َحتمم بَاَ َع َمتَ َذه يَ َخ َذو ْاَ َومكاذتم َم َعلَ َذن َشذ َفل مي َف َذرةٍ َمْ َذا الاَّذل َ َأَن َقذ َل مكم
وَ َع َداء َأَلَّ َ
َ َمذلموبَ مك َم َأ َ
ف بَذ َ َ

َمْ َاذ َهل} [آل عمران.]113 :

قال ابـن عاشـور رمحـه هللا(« :)1واحلبـل :مـا يشـد بـه لالرتقـاء ,أو التـدل ,أو للنرـاة مـن غـر  ,أو
حنــوا ,والكــالم متثيــل ي ــة اجتمــاعهم والتفــافهم علــى ديــن هللا ووصــادا وعهــودا هبي ــة استمســاا
مجاعة ثبل ألقي إليهم من منقذ م من غر أو سقو  ,وإضافة احلبل إىل هللا قرينة هذا

( )1التحرير والتنوير.)172/3( ,
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التمثيــل .وقولــهْْ ََ { :ع ذل} حــال ,وهــو الــذي رجــح إرادة التمثيــل ,إذ لــيس املقصــود األمــر

ابعتصام كل مسلم يف حال انفرادا اعتصاما هبذا الدين ,بل املقصود األمر ابعتصـام األمـة كلهـا,
و صــل يف ضــمن ذلــو أمــر كــل واحــد ابلتمســو هبــذا الــدين ,فــالكالم أمــر ــم أبن يكونـوا علــى
هاته ا ي ة».
وهللا تبـارا وتعـاىل حـث عبـادا املـنيمنهل أن يقيمـوا ديـنهم ابلتعـاون فيمـا بيـنهم ,ويستمسـكوا ثبلـه
الــذي أوصــله إليــه ,وجعلــه الســبب بيــنهم وبينــه ,وهــو دينــه وكتابــه ,واالجتمــاع علــى ذلــو وعــدم
التفر  ,وذكرهم ما هم عليه قبل هذا النعمة العظيمة ,وهو :أتم كانوا أعداء متفرقهل.
فرمعهــم هبــذا الــدين ,وألــب بــهل قلــوهبم ,وجعلهــم إه ـواان متعــاونهل ,وكــانوا علــى شــفا حفــرة مــن
النار ,فأنقذهم من الشقاء ,وتج هبم طريق السعادة(.)1

َ
َ
َّ َ
ذلً َوو َمولَذذئَ َ
ذلءه مم الَبَذَْماَ م
يا تَذ َف َّرَمواَ َوا َختَذلَ مفواَ ْذا بَذ َعذد َْذل َج م
 -5قوله تعاىلَ { :وَلَ تَ مكونمواَ َكللل َ
َم َم َع َلاب َع َظْم} [آل عمران.]112 :

ح ــذر هللا امل ــنيمنهل أن يس ــلكوا مس ــلو املتف ــرقهل ,ال ــذين ج ــاءهم ال ــدين ,املوج ــب لقي ــامهم ب ــه,
واجتماعهم ,فتفرقوا واهتلفوا وصاروا شيعا.
و يصـدر ذلــو عــن جهــل وضــالل ,وإنــا صــدر عـن علــم وقصــد ســيء ,وب ــي مــن بعضــهم علـى
بعض ,ولذلو هددهم بقولهَ { :وو َمولَذئَ َ َم َم َع َلاب َع َظْم}(.)5

( )1انظر :تفسري السعدي.)561/1( ,
( )5انظر :املصدر نفسه.)561/1( ,
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ويف هله ارية الكرمية يشل ة يَل ون اَلختالف امللْوِّ هو اَلختالف يف وصوا الديا والذي
يُفضي إىل تكفري بعض أفراد األمة بعضا أو تفسيقه ,فينيدي بعد ذلو إىل االفلا .
أمــا االهــتالف يف فــروع الــدين املبنيــة علــى اهــتالف مصــا األمــة اإلســالمية يف خمتلــب األقطــار
واألعصار ,فهذا ليس مبذموم ,وهو املع عنه ابالجتهاد.
واملتتبــع لتــاريب املــذاهب اإلســالمية ال نــد افلاقـا نشــأ بــهل املســلمهل إال عــن اهــتالف يف العقائــد
واألصول ,دون االهتالف يف االجتهاد يف فروع الشريعة(.)1

ذر والتَّذ َقذوى وَلَ تَذعذلونمواَ َعلَذن ا َْل َمث والَعذ َدو َ
ان} [املائـدة:
َ م َ
 -3قوله تعاىلَ { :وتَذ َع َلونمواَ َعلَذن الَ َم َ َ َ َ َ

.]5
أمــر هللا عبــادا املــنيمنهل أن يتعــاونوا فيمــا بيــنهم علــى فعــل اخلـريات وهــو الـ  ,وتــرا املنكـرات وهــو
التقول ,ويف الوقت ذاته تاهم عن التناصر فيما بينهم على الباطل وأنواع املآمث وا ارم(.)5
والذذر  :اســم جــامع لكــل مــا بــه هللا ويرضــاا ,مــن األعمــال الظــاهرة والباطنــة ,مــن حقــو هللا,
وحقو ا دميهل.
والتقوى :اسم جامع للا كل ما يكرهه هللا ورسوله ,من األعمال الظاهرة والباطنة.

( )1انظر :التحرير والتنوير.)182/3( ,
( )5انظر :تفسري ابن كثري.)12/3( ,
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واْلمث :هو الترري على املعاصي ,الة أيمث صاحبها.
والعدوان :هو التعدي على اخللق ,يف دمائهم ,وأموا م وأعراضهم(.)1
ْظلهر التعلون و وائده:
للتعذذلون ْظذذلهر كا ذ ة ج ذ ْدا :منهــا التعــاون يف الفكــر ,والتعــاون يف املــال ,والتعــاون يف األجســام
واألعمال ,والتعاون النفسي والوجدا يف األفرا واألحزان(.)5
وفائــدة التعــاون بــهل املســلمهل« :تيســري العمــل ,وتــوفري املصــا  ,وإ هــار االحتــاد والتناصــر ,حــأ
يصبح ذلو هلقا ل،مة»(.)3
مـن أجـل ذلـو أمــر هللا تعـاىل يف كتابـه العظــيم مببـدأ التعـاون ,إال أنـه قيــدا أبن يكـون تعـاوان علــى
ال والتقول ,ال تعاوان على اإلمث والعدوان.
َّ
يث الال  علن ضْلة التعلون يف ْالسبلً كا ةْ ،اهل ْل يلَ:
وللل
 -1تشبْه املتعلونَ ِبلباْلن املرصوص.
بعضل» .مث
عن أيب موسى  قال :قال رسول هللا « :امليْا للميْا كللباْلن ،يشد بعضه ْ
شب بَ وصلبعه(.)2

( )1انظر :تفسري السعدي.)223-225/1( ,
( )5انظر :األهال اإلسالمية وأسسها ,عبد الرمحن امليدا (.)513-515/5
( )3التحرير والتنوير.)51/2( ,
( )2رواا البخـ ــاري يف صـ ــحيحه ,كت ـ ــاب األدب ,ابب تعـ ــاون امل ـ ــنيمنهل بعضـ ــهم بعض ـ ــا.)6156 ( ,)1912/2( ,
ومس ــلم يف ص ــحيحه ,كت ــاب الـ ـ والص ــلة وا داب ,ابب تـ ـراحم امل ــنيمنهل وتع ــاطفهم وتعاض ــدهم,)1999/2( ,
( .)5282
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«قال ابن بطال :واملعاونة يف أمور ا هرة وكذا يف األمور املباحة من الدنيا مندوب إليها»(.)1
 -1تشبْه املتعلونَ ِبِسد الوايد.
عن النعمان بن بشري قال :قال رسـول هللا ْ« :ا املذيْاَ يف تذوادهم وتذرامحهم وتعذلطفهم،
ْا اِسد .يذا اشتكن ْاه عضو ،تداعن له سلئر اِسد(ِ )1بلسهر واَمن»(.)1
«قال القاضي عيامل ,فتشبيه املنيمنهل ابجلسد الواحد متثيل صحيح ,وفيه تقريب للفهم ,وإ هـار
للمعا يف الصور املرئيـة ,وفيـه تعظـيم حقـو املسـلمهل ,واحلـض علـى تعـاوتم ,ومالطفـة بعضـهم
بعضا»(.)2
 -1يث الرجلا والاسلء علن التعلون.
يث الرجلا :عن أيب سعيد اخلدري  , قال :بينمـا حنـن يف سـفر مـع النـيب 
ممل جلء يف َم
 ,إذ جاء رجل على راحلة له .قال :فرعل يصرف بصرا ينا ومشاال ,فقال رسـول هللا ْ« :ا
كلن ْعه ض ظهر لْعد به علن ْا َل ظهر له ،وْا كلن له ض ْا زاد لْعد به علذن
ْا َل زاد له».

( )1فتح الباري شر صحيح البخاري.)223/11( ,

(( )5تَذ َداعن لذذه سذذلئر اِسذذد) :أي دعــا بعضــه بعضــا إىل املشــاركة يف ذلــو ,ومنــه قــو م« :تــداعت احليطــان» .أي:
تساقطت ,أو قربت من التساق .
«انظر :صحيح مسلم بشر النووي.»)326/16( ,
( )3رواا البخ ــاري يف ص ــحيحه ,كت ــاب األدب ,ابب رمح ــة الن ــا والبه ــائم .)6111 ( ,)1911/2( ,ومس ــلم يف
ص ــحيحه واللف ـ ل ــه ,كت ــاب الـ ـ والص ــلة وا داب ,ابب تـ ـراحم امل ــنيمنهل وتع ــاطفهم وتعاض ــدهم,)1999/2( ,
( .)5286
( )2فتح الباري شر صحيح البخاري.)221/11( ,
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قال :فذكر من أصناف املال ما ذكر ,حأ رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل(.)1
قــال النــووي رمحــه هللا(« :)5ويف هــذا احلــديث احلــث علــى الصــدقة ,واجلــود ,واملواســاة ,واإلحســان
إىل الرفقــة واألصــحاب ,واالعتنــاء مبصــا األصــحاب .وأمــر كبــري القــوم أصــحابه مبواســاة ا تــاج,
وأنــه يكتفــي يف حاجــة ا تــاج بتعرضــه للعطــاء ,وتعريضــه مــن غــري سـنيال .وهــذا معــل قولــه فرعــل
يصرف بصرا ,أي متعرضـا لشـيء يـدفع بـه حاجتـه .وفيـه مواسـاة ابـن السـبيل ,والصـدقة عليـه إذا
كان حمتاجا ,وإن كان له راحلة وعليه ريياب ,أو كان موسـرا يف وطنـه .و ـذا يُعطـى مـن الزكـاة يف
هذا احلال وهللا أعلم».
يث الاسلء :عن أم عطية رضي هللا عنها أتا قالت :كنا نداوي الكلمى( ,)3ونقـوم
وممل جلء يف َم
علــى املرضــى ,فســألت أهــة النــيب  :أعلــى إحــداان أب  ,إذا يكــن ــا جلبــاب ,أال ختــرج؟
قال« :لتلبسهل صليبتهل ْا جلبل ل( ،)2ولتشهد اخل  ،ودعوة املسلمَ»(.)1

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب اللقطة ,ابب استحباب املواساة بفضول املال.)1758 ( ,)1322/3( ,
( )5صحيح مسلم بشر النووي.)529/15( ,
(( )3الكلمن) :أي اجلرحى ,والكلمى مجع كليم أي جريح.
«انظر :فتح الباري شر صحيح البخاري.»)229/1( ,
(( )2لَتملبسهل صليبتمهل ْا جلبل ل ) :املراد به اجلنس ,أي ت ريها من ريياهبا ما ال حتتاج إليه .ولذلو قال النووي رمحه
هللا« :الصحيح أن معناا :لتلبسها جلبااب ال حتتاج إليه عارية».
«انظر :فتح الباري .)229/1( ,شر النووي على مسلم.»)251/6( ,
( )2رواا البخاري يف صحيحه ,واللف له ,كتاب احليض ,ابب شهود احلائض العيدين ودعوة املسلمهل,)151/1( ,
(  .) 352ومســلم يف صــحيحه ,كتــاب صــالة العيــدين ,ابب ذكــر إابحــة هــروج النســاء يف العيــدين إىل املصــلى,
(.)891 ( ,)612/5
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قال النووي رمحه هللا(« :)1وفيه احلث على حضور العيد لكل أحد ,وعلـى املواسـاة والتعـاون علـى
ال والتقول».
 -2الاالء علن املتعلونَ:
عــن أيب موســى  قــال :قــال النــيب « :ين األشذذعريَ يذا و ْلذذوا( )1يف الغذذْو ،وو َذ طعذذلِّ
عْ ذذل م ِبملديا ذذة ،ع ذذوا ْ ذذل ك ذذلن عا ذذدهم يف ث ذذوب واي ذذد ،مث اَتس ذذموه بْ ذذاهم يف يَء واي ذذد
ِبلسوية ،هم ّْن ووَ ْاهم(.)2(»)1
قــال ابــن حرــر رمحــه هللا(« :)2يف احلــديث فضــيلة عظيمــة ل،شــعريهل قبيلــة أيب موســى ,وحتــديث
الرجل مبناقبه ,وجواز هبة اجملهول ,وفضيلة اإليثار واملواساة ,واستحباب هل الزاد يف السـفر ويف
اإلقامة أيضا».
وال ريب َّ
أن التَّعاون اجلماعي أريرا ملمو يف حتقيق مصا النا ,

( )1صحيح مسلم بشر النووي.)251/6( ,
()5

(و ْلذذوا ) :أي فــل طعــامهم ,وأصــله مــن الرمــل ,كــأتم لصــقوا ابلرمــل مــن القلــة ,كمــا جــاء يف قولــه تعــاىلَ { :ذا

َْ َتذ َربٍَة} [البلد.]16 :

«انظر :فتح الباري شر صحيح البخاري.»)161/2( ,
( ( )3هم ّْن ووَ ْاهم) :قـال النـووي رمحـه هللا« :معنـاا املبال ـة يف احتـاد طريقتهمـا ,واتفاقهمـا يف طاعـة هللا تعـاىل».
«شر النووي على مسلم.»)522/16( ,
( )2رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب الشــركة ,ابب الشــركة يف الطعــام والنهــد ,والعــرومل.)5286 ( ,)278/5( ,
ومسـ ــلم يف صـ ــحيحه ,كتـ ــاب فضـ ــائل الصـ ــحابة ,ابب مـ ــن فضـ ــائل األشـ ــعريهل رضـ ــي هللا عـ ــنهم,)1922/2( ,
( .)5211
( )2فتح الباري شر الصحيح البخاري.)161/2( ,
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الدنيوية واألهروية ,لم تظهر جالئذ األعمذلا الكذرى يَلَّ يف ظذ َم التَّعذلون ,ويسـتوي يف ذلـو
ما كان منها علميا ,أو عمليا.
وْا ذل َسد ذي القذرنَ الـذي حـدرينا القـرآن العظـيم عنـه( ,)1فهـو عمـل مـن أضـخم األعمـال
الة قام هبا النا يف العصور القد ة بفضل التعاون فيما بينهم.
ولقــد أوجــد القــرآن العظــيم جمتمــع الصــحابة األول – اجملتمــع القــرآ املتعــاون – وهــو قــادر علــى
إن ـ ــاد اجملتمع ـ ــات وبنائه ـ ــا وتعاه ـ ــدها إذا ص ـ ــدقت يف اإلقب ـ ــال علي ـ ــه والتفاع ـ ــل مع ـ ــه واحلي ـ ــاة ب ـ ــه
واالسترابة له.
كمــا أرشــد هللا تعــاىل بــذلوَ{ :ي وَيذهذذل الَّذ َذليا آْاذذواَ اسذذت َجْبواَ َمَ
لر مسذ َ
ذوا يَذَا َد َعذذل مكم لَ َمذذل
َّلل َولَ َّ
َ َ
َ َم َ َ م

مَيَْْ مك َم} [األنفال .]52 :ومن رفض دعوة هللا تعاىل ودعوة رسـوله  فقـد رفـض احليـاة كليـا,
واهتار لنفسه املوت املعنوي ,موت القلوب والعقول ال األجساد.
***

( )1ذُكر سد ذي القرنهل ضمن سيا آدت سورة الكهب رقم.)98-92( :
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املطل الاللث
حتَْ األْة اْلسالْْة ْا وعدائهل

يـُ َع ـ ُّد القــرآن العظ ــيم « ُمعلِّ ـم األمــة ومرش ــدها ورائــدها وح ــادي طريقهــا علــى ط ــول الطريــق .وه ــو
يكشب ـا عـن حـال أعـدائها معهـا ,وعـن جبلـتهم وعـن اتر هـم مـع هـدل هللا كلـه .ولذو ظلَّذ
هله األْة تستش َرآهنل وتسمع توجْهلته وتقْم َواعده وتشريعلته يف يْلْألْ ،ل اسذتطلع
وعداؤهل ون ياللوا ْاهل يف يوِّ ْا األَيِّ ..ولكنها حهل نقضت ميثاقها مع رهبا؛ وحهل اختـذت
القرآن مهرورا – وإن كانت مـاتزال تتخـذ منـه تـرانيم مطربـة ,وتعاويـذ ورقـى وأدعيـة – أصـاهبا مـا
أصاهبا»(.)1
إنه منـذ بـدء نـزول القـرآن احلكـيم ,وحـأ عصـران هـذا ,واحلـرب الضـرو املعلنـة مـن األعـداء عليـه
وعلى أهله تتوقب حلظة واحدة.
«مرة ااثرة الشبه واالفلاءات حول القرآن الكرمي ,كما قال هللا عز وجل{ :وََ َ َّ َ
يا َك َف مذروا
َ
لا الل َ
آخ مرو َن} [الفرقان.]2 ,
َعلنَهم َعلََْ َه ََذ َوِّ َ
يَ َن َه َلا يَََّل يَ َ ا َذتَذ َراهم َوو َ

َ
{وََللموا و َ
َ ا َكتَذتَذبذ َهل َ َهَ سمَلَن َعلََْ َه بكَرْة وو َ
َص ْْال} [الفرقان.]2 :
َسلط م َاأل ََّول َ َ
َ
م َ َ
َ
َ

لث وَي ذالٍَِّ ب ذ َ ا َذت ذذراه ب ذ هذذو َشذ َ
ذلعر َذلََْأَتَاَذذل َِبيَذ ٍذة َك َمذذل وم َ َس ذ َ األ ََّولمذذو َن}
{بَذ َ ََذذللمواَ وَ َ
ض ذغَ م َ َ َ َ م َ َ م َ
[األنبياء.]2 :

()1

يف الل القرآن.)829/5( ,
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ومرة بتعذيب املنيمنهل هبذا القرآن الداعهل إليه ,علـى حنـو مـا وقـع لـبالل ,وهبـاب ,وابـن مسـعود,
َّ
وآل دسر وسائر املستضعفهل يف مكة ,وعلى حنو ما وقع ويقع للمسلمهل على مر العصـور ,...
هب ــدف قط ــع ه ــنيالء ع ــن الق ــرآن وص ــرفهم إىل املب ــاد ا دام ــة ال ــة ينش ــروتا يف الن ــا و موت ــا
ابحلديد والنار.
ومــرة ابإلغ ـراء يف صــورة مــن صــور اإلغ ـراء :مــاال أو و يفــة أو جاه ـا أو حنــو ذلــو ,علــى حنــو مــا
صنع عتبة بن ربيعة مع النيب .  -
ومــرة ابلــدهول يف حظــرية هــذا القــرآن اليــوم واخلــروج عليــه غــدا ,حمـدريهل زلـزاال يف نفــو الضــعفاء
مــن املــنيمنهل :أن لــو كــان يف هــذا القــرآن هــري مــا ترك ـوا ,كمــا قــال هللا – عــز وجــلَ { :وََللَذ
آْاواَ َِبلَّ َلي ومن َْ َا علَن الَّ َليا آْاواَ وجه الاذَّهل َ وا َك مفرواَ َ
َكت َ َ
َ
آخ َذرهم لَ َعلَّ مه َذم
َ
لب م
طَّآئََفة مْ َا و ََه َ ال َ َ
َ
َ َم َ َ َ َ َ م
يَذ َرَج معو َن} [آل عمران.]75 :
وقابل املسلمون – السيما علماتهم – كل كيد مبا يناسبه ,مرة بتفنيد الشـبهات ورد االفـلاءات,
وم ــرة ابلص ـ والتحم ــل ,وم ــرة ابالس ــتعالء عل ــى ش ــهوات األرمل وزه ــارف احلي ــاة ال ــدنيا ,وم ــرة,
ومرة.)( )1(»....
للقرآن العظْم ميذد هذله األْذة بوسذلئ الاْذر علذن وعذدائهل ،ويعر هذل وسذلحة القتذلا املذيثرة
ووسللْ اِهلد املتاوعة ،ويعر هل سب العداء ،وا دف

( )1دوافع عناية املسلمهل ابلقرآن الكرمي ,د .السيد حممد السيد نو ( .)69-67
( ) لالستزادة يف هذا املوضوع ا ـام ,انظـر :أريـر اإل ـان يف حتصـهل األمـة اإلسـالمية ضـد األفكـار ا دامـة ,عبـد هللا بـن
عبد الرمحن اجلربوع.
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ْا هله اَرب َّ
الضروس ،وشخْْلً وعذدائهل ونفسذْلْأم ،ووسذللْبهم وْكلئذدهم ،وْكذرهم
وْراوغلْأم ،وشبههم ووسلحتهم وودواْأم ،ويضع ويديهل علن عذدة الاْذر وزاد الطريذق وَذوة
املواجهة ,وهـذا مـا أمـدا القـرآن مـن قبـل للصـحابة الكـرام يف جهـادهم ,ومـا فتـع مسـتعدا ومهي ـا
وقادرا بعون هللا تعاىل يف كل مكان وزمان ,فأين اجملاهدون املقبلون عليه؟ احلاملون له؟ املتحركون
به؟ املواجهون ل،عداء من هالله وعلى هديه؟
قال هللا تعاىلَ َ { :ال تم َط َع الَ َكل َ َريا وج َ
لدا َكبَ ْا} [الفرقان.]25 :
له َد مهم بَ َه َج َه ْ
َ ََ

ذلدا
وهذو توجْذذه ِبر للرسذوا  ، ووْتذذه ْذا بعذذده ،ون َتلهذد الكذذل ريا ِبلقذرآن العظذذْم جهذ ْ
َ
األوا الفعَّلا يف هلا اِهلد(.)1
السال
َّ
كب ْا يف َش َّأ اجمللَلً ،م
وتع َّدهم م
***

( )1انظر :مفاتيح للتعامل مع القرآن.)85-81 ( ,
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املبحث الاللث
ْاهج القرآن يف يصال املسلمَ
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

وفيه ستة مطالب

األوا :التدرج يف التشريع.
الالر :اإلقناع.
الاللث :التكرار.
الرابع :هتذيب ال رائز واستثمارها إنابيا.
اخللْس :التوازن الدنيوي واألهروي.
السلدس :استقراء التاريب ألهذ العظة والع ة.
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نــزل القــرآن العظــيم يف أمــة م َّ
فككــة ومتنازعــة ,فلــم يكــن ــا اقتص ـاد قــائم ,وال نظــام حمكــم ,وال
ُ
سياسة مرسومة ,فانتشلها من ركام اجلاهلية و لماهتا ,إىل مشوح اإلسالم وعزته.
ومهما حاول املصلحون يف كل مكان وزمان أن يسلكوا غري مسلو القرآن يف إصـال املسـلمهل
ما استطاعوا إىل ذلو سبيال.
وسْكون اَديث عا ْذاهج القذرآن العظذْم يف يصذال األْذة اْلسذالْْة ْذا خذالا املطللذ
ارتْة:

املطل األوا
التد ٍ يف التشريع

لقد اقتضت حكمة هللا تعاىل التدرج هبنيالء العرب الذين نزل فيهم القـرآن وأُشـربت قلـوهبم شـعائر
اجلاهلية وليس من اليسري اجتثاريهم منها أو نزعها دفعة واحدة من عقو م وقلوهبم.
فقــد بــدأ القــرآن احلكــيم بتصــحيح القعيــدة أوال ,فنزلــت ا دت الــة تــدعو إىل عبــادة هللا وحــدا
وحتــذر مــن عبــادة األواثن ,وتــدعو إىل التفكــر يف املخلوقــات ,والتوصــل بــذلو إىل عظمــة اخلــالق
جل جالله ,وساقت القصص والشـواهد يف إريبـات العقيـدة الصـحيحة ,ونزلـت بعـد ذلـو ا دت
املتعلقة أبصول الشريعة كالصالة ,والزكاة ,والصيام ,واألهال  ,وغريها.
وْا َّ
الشواهد علن ذل  ,حديث عائشة رضي هللا عنها حيث قالت:
املفْ ْ ،هل ذكر
«يمنل نْا َّووا ْل نْا ْاه – وي القرآن – سو ة ْا َّ
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اِاة والال  ،يأ يذا اثب الالس يَل اْلسذالِّ ،نذْا اَذالا واَذراِّ ،ولذو نذْا ووا شذَءَ :ل
تشربوا اخلمر ،لقللواَ :ل ندع اخلمر وب ْدا ،ولو نْاَ :ل تْنوا ،لقللواَ :ل ندع مَ
الَْ وب ْدا»(.)1
***

املطل الالر
اْلَالع

كثريا ما ترد يف القـرآن احلكـيم عبـارات( :لعلكـم تعقلـون) (لقـوم يتفكـرون) (لقـوم يفقهـون) (أفـال
يسمعون) (قليال ما تذكرون) (أو ينيفكون) (قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقهل) بعـدما يسـو
القـرآن الكـرمي عقيـدة مـن عقائـدا أو حكمـا مـن تشـريعه يعقـب مبثـل هـذا العبـارات حـأ ال يبقـى
عذر ملستمع.
وقــد ذم القــرآن احلكــيم الــذين ال يعملــون عقــو م وال يتــأملون وال يتــدبرون بعبــارات شــأ ,كقولــه
تعــاىل َ { :ذمذم َمذلمذذوب َلَّ يذ َف َق مهذذو َن َ ذذل وَ ذمذم وَ َعذ مذَ َلَّ يذ َب َ
ْذ مذرو َن ََذذل َوَ ذم َذم آذَان َلَّ يَ َسذ َذم معو َن ََذذل
َ
م
َ َ َ
َ

َضذ و َمولَذذئَ َ مه مذم الَغَذل َلمو َن} [األعـراف ,]179 :وقولـه{ :يَ َّن َش َّذر
و َمولَذئَ َ َكلألَنَذ َع َلِّ بَ َ مه َذم و َ

اب َعا َد مَ
اَّلل الْم الَبك َّ َ
يا َلَ يَذ َع َقلمو َن} [األنفال.]55 :
َّو َم
الد َ
َم الل َ
م م

للقرآن العظْم يدعو املسلمَ يف ك ْكلن وزْلن يَل التفكر والتدبر

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب ثليب القرآن (.)2993 ( ,)1615/3
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والتأْذ يف األدلذذة واَجذذج والراهذذَ ووْذذو العقْذذدة وويكذذلِّ الشذريعة ،حــأ يصــل املســلم إىل
اقتناع من عقله ,وطمأنينة من قلبه ,ويقب على حمرة واضحة اهرة تنري له طريق احلق.
***

املطل الاللث
التَّكرا

من طبيعة الـنَّفس اإلنسـانية النِّسـيان ,وعالجـه يف التَّكـرار ,والقـرآن العظـيم هـو كتـاب اللبيـة ـذا
األمة ,واللبية ليست قولة تقال مرة وتنتهي ,فكل من مار اللبية – مع ص ري أو كبـري – يعلـم
إىل أي مــدل تــاج مــن يتلقــى اللبيــة التــذكري الــدائم حــأ يســتقيم علــى األمــر املطلــوب ,ومــن مث
يستطيع أن يقدر ا دف اللبوي من عملية التكرار يف القرآن العظيم.
َ
َ
َ
َ} [الذاردت.]22 :
قال تعاىلَ { :وذَ مك َر ََإ َّن ال مل َك َرى تَا َف مع ال مَم َيْاَ َ

شن} [األعلى.]11-9 :
وقال تعاىلَ َ { :ل مكَ َر يَن نَّذ َف َع َ ال مَل َك َرى * َسَْ َّل َّك مر َْا َيََ َ
ومن هنا ندرا أن التكرار ال أي اعتباطا ,إنا أي دف مقصود.
وتاوع ذل يف القذذرآن العظذذْم :موضــوعات العقيــدة واملتمثلــة يف أركــان
ووكاذذر املوضذذوعلً تك ذرا ْا ْ
اإل ان الستة ,وكذلو قصص األنبياء ,وقصة آدم والشيطان ,وأهالقيات اإل ان(.)1

( )1انظر :دراسات قرآنية.)527-522 ( ,
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وعنــدما يــدعو القــرآن العظــيم إىل عقيــدة التوحيــد مــثال ,كثــريا مــا يكــرر ذلــو يف الســورة الواحــدة,
ولكـن أبلـوان شـأ ,فنـراا مـرة يصـر  ,وأهـرل يلمـح ,واثلثـة يـوجز ,ورابعـة يطنـب ,وأحيـاان يسـو
العقيدة جمردة ,وأحياان يتبعهـا الـدليل ,واترة يـورد دلـيال واحـدا ,واترة مجلـة أدلـة ,واترة يضـرب ـا
األمثال ,واترة يسوقها يف قصة ,ويعقب عليها ابلوعد مرة ,وابلوعيد مرة أهرل(.)1
وخذ م ْاذلا علذن ذلذ  :مـا جنـدا يف سـورة األنعـام ,والـذي يـدور حمورهـا حـول «العقيـدة وأصـول
َ
اإل ان» فقد تناولت القضاد الكـ ل األساسـية ألصـول العقيـدة واإل ـان ,و كـن تلخيصـها فيمـا
يلي:
 -5قضية الوحي والرسالة.
 -1قضية األلوهية.
 -3قضية البعث واجلزاء.
فقــد تنوعــت وتكــررت هــذا القضــاد يف ســورة األنعــام أبلـوان شــأ ,وأســاليب خمتلفــة موزعــة علــى
الســورة كله ــا ,حس ــب مقتض ــيات األح ـوال ,والس ــيا ال ـواردة في ــه تل ــو ال ــدالئل؛ ألج ــل إريب ــات
التوحيــد اخلــالص هلل رب العــاملهل ,وإفـرادا ابلعبــادة ,وإ هــار بــديع صــنعه ,وإبطــال الشــرا والورينيــة
الة كانت سائدة قبل نزول القرآن العظيم(.)5
فــال يشــعر القــار بتك ـرار ,بــل نــد يف كــل مــرة صــورة أهــرل خمتلفــة عــن الــة ســبقتها أو ســتأ
بعدها ,مما يكون له أبلغ األرير يف إصال الفرد املسلم واجلماعة املسلمة.
***

( )1انظر :مناهل العرفان.)333/5( ,
( )5انظر :بالغة تصريب القول يف القرآن الكرمي.)381 ( ,
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املطل الرابع
ْألي الغرائْ واستامل هل يَيلبْْل

لقد ركب هللا تعاىل يف اإلنسان غرائز متعددة ابتالء وامتحاان ,وجاء القـرآن العظـيم بتهـذيب هـذا
ال رائز وتو يفها واستثمارها إنابيا لصا املسلم.
َّ
هلب غريْة اخلوف مثال ,واستثمرها إنابيا يف اللهيب من وقوع العذاب يف الدنيا ,ومـن النـار
وجحيمها يف ا هرة ,وما جـرل ل،مـم السـابقة مـن أنـواع العـذاب واالبـتالء ,ووصـب مـا أعـد هللا
ألهل النار يوم القيامة.
وهذ َّذلب القذذرآن اَكذذْم غريذذْة احملبَّ ذة ,كــاألريرة ,وحــب التملــو ,وحتــدث عمــا أعــدا هللا تعــاىل
للم ــنيمنهل ي ــوم القيام ــة ,وأف ــامل يف وص ــب اجلن ــة :أتاره ــا وأش ــرارها وفاكهته ــا وطيوره ــا ومائه ــا

وألباتــا ومخرهــا وحورهــا العــهل ,ممــا يشــبع غريــزة حــب التملــو ,كقولــه تعــاىلَ { :ويَذَا َوَيَ ذ َ َمثَّ

َ
ْمل َومْ َل ْكل َكبَ ْا} [اإلنسان.]51 :
َوَيَ َ نَع ْ
َّ
وهلب غريْة مي َّ البقذلء ,وسـخرها وو فهـا واسـتثمرها يف الـدفاع عـن حيـامل الـدين ,وبشـرهم
أبن الــذين يقتلــون يف ســبيل هللا أحيــاء عنــد رهبــم يرزقــون ,ووصــب حــال أهــل اجلنــة مــن الصــحة
والســالمة مــن األم ـرامل والنصــب واجلــوع والعط ـ ( ,)1ممــا كــان لــه أريــرا الــذي ال يُنكــر يف اجلهــاد
اإلسالمي على مر العصور املختلفة.
َّ
وهلب غريْة مي َم اَلَتداء ,فطهرها ونقاها من االقتداء األعمى

( )1انظر :املصدر نفسه.)561-529/5( ,
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وا ََّ
الضار ,ودعا إىل القدوة واألسوة احلسنة واإلتباع ا مود{ :لََق َد َكل َن لَ مكم َيف مس َ
مس َوة
اَّلل و َ
َ َ

اَّللَ َوالََْذ َوَِّ َار َخ َر َوذَ َك َر َّ
ساَة لَم َما َكل َن يَذ َر مجو َّ
اَّللَ َكاَ ْا} [األحزاب.]51 :
َي َ

اَّللم َويَذغَ َفذ ذ َذر لَ مكذ ذ َذم
اَّللَ َذ ذذلتَّبَ مع َور مَيبَذ ذ َذب مك مم م
وق ــال س ــبحانه خماطبـ ـا نبي ــهَ{ :مذ ذ َ يَن مكاذ ذذتم َم مَحتب ذذو َن م

ذمنموبَ مك َم} [آل عمران.]31 :

َ َّ َ
اه مم اَذَتَ َد َه} [األنعام.]91 :
يا َه َدى م
اَّللم َبَ مه َد م
وقال سبحانه{ :و َمولَذئ َ الل َ
وهكذا سلو القرآن احلكيم املسلو احلكيم يف بقية ال رائز ,وكان لذلو أريـرا يف اإلتبـاع واالنقيـاد
لشرع هللا تعاىل وسالمة املكلفهل.
ما عظمة القرآن و عته مَ
وعلو شأنه :أنه يُعلي ال رائز وال يل يها.
***

املطل اخللْس
التوازن الدنْوي واألخروي

النصــو القرآنيــة الكثــرية كلهــا تشــهد وحتــث املســلم علــى الت ـوازن بــهل مطالــب الــدنيا ومطالــب
ا هـرةَّ ,
وون القرآن يَ دعل يَل العم لآلخرة مل يهدِّ الدنْل ،ويَ وْر ِبلكس يف الدنْل
مل يغف ذ ارخذذرة ،كذذلن وس ذطْل بذذَ ْطلل ذ الذذرو واِسذذد ،والغْ ذ والشذذهلدة ,قــال تعــاىل:

َ
اَّلل الدَّا َار َخرَة وََل تَاس نَ َ
ْْبَ َ َْ َا الدنَذَْل} [القصص.]77 :
ْمل َ
آرا ََ َّم َ َ َ
{ َوابَذتَ َج َ
َ

اب الذذدنَذَْل
وأعلــن القــرآن احلكــيم أن ري ـواب الــدنيا وا هــرة عنــد هللا تعــاىلَّْ { :ذذا َكذذل َن يم َري ذ مد ثَذ َذو َ
َ َعا َد مَ
َ َ
اَّلل ََمسْعل ب َ
ْ ْا} [النساء.]132 :
اَّلل ثَذ َو م
اب الدنَذَْل َوارخ َرة َوَكل َن مم ْ َ
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وذم الذين يطلبون حسنة الدنيا وحدها ,فقال سـبحانهَ َ { :م َذا الاَّ َ
ذوا َبَّذاَذل آتَاَذل َيف
ذلس َْذا يَذ مق م
ذوا بَّذاذل آتَاذل َيف الذدنَذْل يسذاةْ وَيف َ
َ
َ ََ
ارخذرةَ
الدنَذَْل َوَْل لَهم َيف ارخ َرة ْ َا َخالَ ٍق * َوْ َاذ مهم َّْا يَذ مق م َ َ َ
َ َ ََ َ
َ
َ َ
َ
َ
يع ا َََسذ َ
ذلب} [البقــرة:
سذذبمواَ َو م
سذذاَةْ َوَاَذذل َع ذ َل َ
اَّللم َس ذ َر م َ
َي َ
اب الاَّذذل َ * ومولَذذئ َ َ ذم َذم نَْذذْ مممَّذذل َك َ
.]515-511

***

املطل السلدس
استقراء التل يخ ألخل العظة والعرة

القــرآن اجمليــد ,وإن يكــن كتــاب اتريــب ,إال أنــه اســتعمل التــاريب وو فــه أحســن تو يــب ,وأهــذ
هالصته وعصر عصارته.
ففي القرآن أهبار كثرية عن األمم السابقة مما جـرل ل،نبيـاء مـع أقـوامهم ,ومـا نـتج مـن ذلـو مـن
أن ـواع العــذاب الــذي وقــع علــيهم ,أو احل ـوار واجلــدل س ـواء كــان بــهل األنبيــاء وآابئهــم ,كحــديث
إبراهيم عليه السالم مع أبيـه ,أو مـع أبنـائهم كحـديث نـو عليـه السـالم مـع ابنـه ,أو مـع إهـواتم
كقصة يوسب وأهوته ,أو مع ملوكهم كحديث إبراهيم عليه السالم مع الذي آاتا هللا امللو ,أو
حديث موسى عليه السالم مع فرعون ,أو كان جداال عاما ,أو قصـة عـن األمـم املاضـية والقـرون
السالم ,وما جرل له مع إبليس لعنه هللا.
اخلالية ,أو هلق آدم عليه َّ
واملقْود ْا ييراد هله القْص وو اَوادث التَّل َيْة يف القرآن وْو عديدة ْا ومههل:
ف
وس َ
 -1جذب انتباا القار للقصة ,قال تعاىل{ :لََّق َد َكل َن َيف يم م
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ويَ َخوتَذ ذ َذه آَيً لَم َّ َ
َْ ذ ذ َ
ذص لَ َعلَّ مه ذ ذ َذم
لس ذ ذذلئَل َ
ذص الَ َق َ
َ} [يوس ـ ــب .]7 :وق ـ ــال أيضـ ـ ـاَ { :لَ م
ْذذ َ
َ
َ َ
يَذتَذ َف َّك مرو َن} [األعراف.]176 :

 -5أهذ العظة والع ة ,قال تعاىل{ :لََق َد َكل َن َيف ََْ َ
ْ َه َم َع َبذرة َمأل َموَ :األَلَبَ َ
لب} [يوسب:
َ
َ
.]111
 -3إب ـراز األفكــار شاهصــة يف أشــخا

ينيمنــون هبــا ,كمــا ت ـ ز فكــرة ادعــاء األلوهيــة بشــخص

َخذ َلهم َّ
موَل * يَ َّن
اَّللم نَ َك َ
فرعون مـثال ,قـال تعـاىلَ { :ذ َق َ
ذلا َار َخ َذرةَ َو َاأل َ
ذلا و َََ َب مك مذم َاألَ َعلَذن * َأ َ

شن} [النازعات.]56-52 :
َيف َذلَ َ لَ َع َبذ َرةْ لَم َما َيََ َ

فمن هالل قراءة القرآن العظيم يستقر القار التاريب ,ويستوعب تلو الع والعظات(.)1

( )1انظر :هصائص القرآن الكرمي.)86-76 ( ,
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املبحث الرابع
اراث العظْمة للقرآن
يف يْلة األْة اْلسالْْة
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إن هللا تبــارا وتعــاىل شـ َّـرف األمــة املســلمة انـزال القــرآن إليهــا ,وهصــها بــذلو دون ســائر األمــم,
َكتَ َّ َ
َ
اصطََفْذاَل َْا َعب َ
لد ََ} [فاطر.]35 :
قال هللا تعاىل { :ممثَّ و ََوَثَذاَل ال َ
يا َ َ َ َ
لب الل َ

وبقــدر عنايــة املســلمهل ابلقــرآن تكــون رفعــتهم وعلــو مكــانتهم ,وبقــدر إمهــا م لــه يكــون ضــياعهم
وَواْل ويضع به آخريا»(.)1
وهالكهم ,مصداقا لقوله « :ين هللا ير ع لا الكتلب ْ
ْلذا كلن العرب َب نْوا القرآن يلْهم ،وكْذف وصذبحوا بعذد ذلذ  ،إن البـون شاسـع والفـر
كبري .كانوا قبائل متحاربة متناحرة ألتفه األسباب ,مـن أبـرز مالحمهـم وصـفاهتم :عبـادة األصـنام,
وشرب اخلمور ,ووأد البنـات ,واجلهـل ,والفقـر وسـوء األحـوال ,وممـا يصـور جهلهـم ومحـاقتهم قولـه
َ َ ََ َ
ث واألَنَذع َلِّ نَ َ
َ
ْْبْل} [األنعام.]136 :
تعاىلَ { :و َج َعلمواَ مَّلل مممل َذ َوَ ْ َا ا ََََر َ َ

ولــذا قــال ابــن عبــا رضــي هللا عنهم ـا ( - )5موضــحا جهــل العــرب آنــذاا« :يذا سذ َّذرَ ون تعلذذم

َ َّ َ
يا ََذتَذلمذذواَ
جه ذ العذذرب ،ذذلَرو ْذذل ذذوق الاالثذذَ وْلئذذة ْذذا سذذو ة األنعذذلََِّ{ :ذ َد َخسذ َذر الذذل َ

اَّلل ا ََرتاء علَن مَ
َ
َ
يا}
اَّلل ََ َد َ
و ََوَلَ َد مه َم َس َف ْهل بَغَ ََ عل ٍَم َو َي َّرمْواَ َْل َ َزََذ مه مم مم َ َ
ضلواَ َوَْل َكلنمواَ مْ َهتَذد َ
[األنعام.»]121 :
واملراد بقتل األوالد :وأد البنات.

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين ,ابب فضل من يقوم ابلقرآن ويعلمه.)817 ( ,)229/1( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب املناقب ,ابب قصة زمزم وجهل العرب.)3252 ( ,)1192/3( ,
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كما يذكر جهلهم يف اجلانب اخللقي قوله تعـاىل{ :واذَ مكرواَ نَعم َ مَ
اَّلل َعلََْ مك َم يَ َذ مكاتم َم وَ َعذ َداء
َ م ََ
َصبَ َحتمم بَاَ َع َمتَ َه يَ َخ َو ْاَ} [آل عمران.]113 :
َأَلَّ َ
َ َمذلموبَ مك َم َأ َ
ف بَذ َ َ

ويذكر جهلهم يف اجلانب العقدي قوله تعاىل حكاية عـنهم{ :وَجع َار َ ةَ يَ َ ل و َ
ايذ ْدا يَ َّن َهذ َلا
ََ َ َ ْ َ

ش ََء مع َجلب} [  .]2 :وغري ذلو من ا دت الكثرية.
لَ َ

ومما جاء يف السنة من أحوا م املزرية ,ما جاء يف حديث أيب رجاء العطاردي  قـال« :كال يف
اِلهلْذذة نعبذذد اَجذذر ،ذذإذا وجذذدَ يجذ ْذرا وخ ذ ْاذذه( ،)1ولقْاذذله ووخذذلَ ارخذذر ،ذذإذا مل ْنذذد
عاله جاوة ْا تراب( )1مث جئال ِبلشلة َلباله علْه مث طفال به»(.)1
هــذا وصــب مــوجز لــبعض أحـوال العــرب قبــل نــزول القــرآن ,مث مــن هللا علــيهم بنزولــه ,وأنقــذهم بــه
من لمات اجلاهلية من الكفر واملعاصي إىل نور اإل ان والطاعات وهداهم سواء السبيل.
بل نقلهم من رعاة إبـل وغـنم إىل قـادة أمـم وشـعوب ,ومـن قبائـل متحاربـة متنـاحرة فيمـا بينهـا إىل
أمة متآلفة متحابة شعارها« :وهللا يف عون

( )1املراد ِبخل ية هاذل :اخلرييـة احلسـية مـن كونـه أشـد بياضـا أو نعومـة أو حنـو ذلـو مـن صـفات احلرـارة املستحسـنة.
(فتح الباري.)91/8 :

(( )5جاوة ْا تراب) :بضم اجليم وسكون املثلثة ,هي القطعة من اللاب جتمع فتصري كوما( .فتح الباري.)91/8 :
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب امل ازي ,ابب وفد ب حنيفة.)2376 ( ,)1355/3( ,
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العبد ْل كلن العبد يف عون وخْه»(.)1
وشعارها كذلوَ« :ل ييْا ويدكم يأ ي ألخْه ْل ي لافسه»(.)1
ووعــدهم هللا تعــاىل علــى ذلــو ابلعــزة والكرامــة يف الــدنيا وا هــرة ,أمــا يف الــدنيا :فســيادة األمــم

والتمكــهل يف األرمل وســعة األرزا وحلــول ال كــات قــال تعــاىلَ { :ولَذ َذو و َّ
آْامذذواَ
َن و ََه ذ َ الَ مقذ َذرى َ

واتَّذ َقواَ لََفتَ َحاَل َعلََْ َهم بذرَك ٍ
لس َم َلء َواألَ َ َ
ض} [األعراف.]96 :
لً َمْ َا ا َّ
َ
ََ

َ
لهم َّْلء غَ َدَْل} [اجلن.]16 :
َس َق َْذاَ م
استَذ َق ملْوا َعلَن الطَّ َري َقة َأل َ
وقالَ { :ووَلَّ َو َ

ووْل يف ارخرة :فالفوز برضوان هللا تعاىل والدرجات العالية يف جنات النعيم.
ولقد عرف املسلمون األوائل رضي هللا عنهم مكانة القرآن وا دف الذي أُنزل من أجلـه ,فطبقـوا
يف واقع حياهتم ,وتركوا عاداهتم وأعرافهم السابقة ,فأعزهم هللا ابلقرآن ,فسادوا الدنيا أبسرها حـأ
بلغ ملكهم من ا ي ا ندي شرقا إىل ا ي األطلسي غراب ,وأصبحوا هري أمة أهرجت للنا .
واألْذذة اْلسذذالْْة يف وَتاذذل اَلضذذر وصذذبح يف ْذذيخرة األْذذم َّ
وتاكبذ عذذا كذ اَضذذل ة،
وتداعت عليها أسافل األمم كما تداعى األكلة إىل

( )1رواا مس ـ ــلم يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب الـ ــذكر وال ـ ــدعاء ,ابب فض ـ ــل االجتمـ ــاع علـ ــى تـ ــالوة القـ ــرآن,)5172/2( ,
( .)5699
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب اإل ان ,ابب من اإل ان أن ب ألهيه ما ب لنفسه.)13 ( ,)59/1( ,
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الس ـيل؛ لبع ذذدهل ع ذذا دياه ذذل ،وتركه ذذل ه ذذدي الق ذذرآن العظ ذذْم
قص ــعتها ,فأص ــبحت غث ــاء ك ث ــاء َّ
وْاهجه يف اَْلة ،وَل صال ذل وأليوا ذل يَل بعودْأذل يَل كتذلب ذل ،والعمذ بذه والتحذلكم
يلْه ،وجعله دستوْا للحْلة ،فلن يصلح آهر هذا األمـة إال مبـا صـلح بـه أو ـا :كتـاب هللا وسـنة
رسوله .)1( 
***

( )1انظــر :األحاديــث وا اثر الـواردة يف فضــائل ســورة القــرآن الكــرمي دراســة ونقــد .)16-13 ( ,الســرية النبويــة مــن
الكتاب والسـنة دراسـة وحتليـل ,د .عبـد املهـدي بـن عبـد ا ـادي (  .)111-97سـرية ابـن هشـام.)516/1( ,
منهاج اإلسالم يف إصال البشرية ,د .عبد هللا عبد احلي ( .)113-93
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الفْ الالر
يقوق القرآن علن املسلمَ
وفيه مبحثان

املبحث األوا :حقو عامة.
املبحث الالر :حقو منفصلة.

272

عظمة القرآن الكرمي

عظمة القرآن الكرمي

272

املبحث األوا
يقوق علْة

وفيه مطلبان
املطل األوا :معل النصيحة لكتاب هللا.
املطل الالر :حتقيق النصيحة لكتاب هللا.
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سهْد

الرجف ــة عن ــدما يُطل ــب من ــه ألول وهل ــة أن ينص ــح لكت ــاب هللا تع ــاىل,
الرهب ــة و َّ
إن املس ــلم لتأه ــذا َّ
ويقول يف نفسه :سبحان هللا ,لقد تعـودان أن يكـون القـرآن العظـيم ,كـالم هللا تعـاىل ,هـو الناصـح
األول للمســلمهل فمــا ابل الناصــح يُنصــح لــه؟ وكيــب تكــون هــذا النصــيحة؟ ومــا حــدودها؟ ومــا
الذي نب أن أستحضرا يف نفسي عندما يُطلب منه النصيحة لكتاب هللا؟
ولكنه عندما يهدأ قليال ويفكـر يف األمـر يتـذكر ابتـداء حـديثا عظـيم الشـأن ,حـديث متـيم الـداري
 أن النيب  قال« :الديا الاْْحة» ريالاث ,قلنـا :ملـن؟ قـال« :هلل ولكتلبذه ولرسذوله وألئمذة
املسلمَ وعلْتهم»(.)1
فعندما يتذكر املسلم هذا احلديث يعلم يقينا أتـا سـنة متبعـة ومنقولـة مـن السـلب إىل اخللـب ,بـل
من قدوهتم حممد  , الذي أدل هذا النصيحة كاملة غري منقوصة.
وسْكون الكالِّ عا الاْْحة لكتلب هللا ْا خالا املطلبَ ارتَْ:

( )1رواا مسلم يف صحيحه ,كتاب اإل ان ,ابب بيان أن الدين النصيحة.)22 ( ,)72/1( ,
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املطل األوا
ْعىن الاْْحة لكتلب هللا

وْ -عىن «الاْْحة»:
()1
صذ َّفْته .ويقـال :نصـح
 -1قال املارزي رمحه هللا« :الاَّْْحة ْشتقة ْا نْح العس يذا َ
الش ــيء إذا هل ــص ,ونص ــح ل ــه الق ــول إذا أهلص ــه ل ــه .وو ْش ذذتقة ْ ذذا الاْ ذذح ،وه ذذو اخلْلط ذذة
ِبملاْذذحة وهذذَ اْلبذذرة .واملعــل :أنــه يلــم شــعث أهيــه ابلنصــح أهيــه ابلنصــح كمــا تلــم املنصــحة,
ومنه :التوبة النصو  ,كأن الذنب ز الدين والتوبة ختيطه»(.)5
ظ للماْذو لذه ,ويقـال :هـو مـن
 -5قال اخلطـايب« :الاَّْْحة كلمذة جلْعذة ْعالهذل يْذلزة اَذ َم
وجيــز األ ــاء وخمتصــر الكــالم ,ولــيس يف كــالم العــرب كلمــة مفــردة يســتوىف هبــا العبــارة عــن معــل
هذا الكلمة ,كما قالوا يف الفال  :ليس يف كالم العرب أمجع خلري الدنيا وا هرة منه»(.)3

( )1هو أبـو عبـد هللا ,حممـد بـن علـي بـن عمـر بـن حممـد التميمـي املـازري نسـبة إىل (مـازر) جبزيـرة صـقلية .حمـدث ,مـن
فقهــاء املالكيــة ,حــاف  ,أصــول ,مــتكلم ,أديــب ,ولــد مبدينــة املهديــة مــن أفريقيــة ســنة (223ه ــ) ,وتــويف هبــا ســنة
(236ه ــ) .م ــن تص ــانيفه« :املعل ــم بفوائ ــد مس ــلم» ,و«نظ ــم الفرائ ــد يف عل ــم العقائ ــد» ,و«تعلي ــق عل ــى املدون ــة»
وغريها.
«انظر :معرم املنيلفهل .)252/3( ,األعالم.»)162/7( ,
( )5املعلم بفوائد مسلم .)197/1( ,وانظر :فتح الباري .)138/1( ,جامع العلوم واحلكم ,البن رجب (.)517/1
( )3ص ـ ــحيح مس ـ ــلم بش ـ ــر الن ـ ــووي .)556/5( ,وانظ ـ ــر :ف ـ ــتح الب ـ ــاري .)138/1( ,لسـ ــان العـ ــرب.)2238/7( ,
الصحا  .)211-211/1( ,املصبا املنري .)576/5( ,معرم مقاييس الل ـة .)232/2( ,املفـردات يف غريـب
القرآن.)292 ( ,
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بْ -عىن «الاَّْْحة لكتلب هللا».
مما جاء عن أهل العلم يف تعريفهم للنَّصيحة لكتاب هللا ما يلي:
 -1قـال اإلمــام حممــد بــن نصــر املذذروزي( )1رمحــه هللا« :النصــيحة لكتــاب هللا :شــدة حبــه وتعظــيم
قدرا ,إذ هو كـالم اخلـالق ,وشـدة الرغبـة يف فهمـه ,وشـدة العنايـة يف تـدبرا ,والوقـوف عنـد تالوتـه
لطلب معا ما أحب موالا أن يفهمه عنه ,ويقوم به ملا بعدما يفهمه.
وكذلو الناصح من العبـاد يـتفهم وصـية مـن ينصـحه ,وإن ورد عليـه كتـاب منـه ُعـ بفهمـه ليقـوم
عليه مبا كتب به فيه إليه ,فكذلو الناصح لكتاب ربه يُعل بفهمه ليقوم هلل مبا أمر بـه كمـا ـب
ويرض ــى ,مث ينش ــر م ــا فهم ــه يف العب ــاد ,وي ــدمي دراس ــته اب ب ــة ل ــه ,والتخل ــق أبهالق ــه ,والت ــأدب
آبدابه»(.)5
 -5وقـال الاووي – رمحـه هللا(« :)3النصـيحة لكتـاب هللا تعـاىل :هـي اإل ـان أبنـه كـالم هللا تعـاىل
وتنزيله ,ال يشبهه شيء مـن كـالم اخللـق ,وال يقـدر علـى مثلـه اخللـق أبسـرهم ,مث تعظيمـه وتالوتـه
حق تالوة ,وحتسينها,

( )1هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا ,حممــد بــن نصــر ابــن احلرــاج املــروزي ,فقيــه ,أصــول ,حمــدث ,حــاف  .ولــد بب ــداد ســنة
(515هــ) ,ونشـأ بنيسـابور ,وتفقـه مبصــر علـى أصـحاب الشـافعي .قـال احلــاكم عنـه« :إمـام عصـرا بـال مدافعــة يف
احلديث» .وقـال الـذهيب« :يقـال :إنـه كـان أعلـم األئمـة ابهـتالف العلمـاء علـى اإلطـال » .سـكن رقنـد إىل أن
تويف هبا سنة (592هـ) .من مصنفاته« :الصالة» ,و«الوتر» ,و«الورع» ,و«قيام الليل» ,و«املسائل يف النروم»
وغريها.
«انظر :سري أعالم النبالء .)21-33/12( ,معرم املنيلفهل.»)721/3( ,
( )5تعظيم قدر الصالة .)639/5( ,جامع العلوم واحلكم.)519/1( ,
( )3التبيان يف آداب محلة القرآن .)515-511 ( ,صحيح مسلم بشر النووي.)38/5( ,
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واخلشــوع عنــدها ,وإقامــة حروفــه يف الــتالوة ,والــذب عنــه مــن ثويــل ا ــرفهل وتعــرمل الطــاعنهل,
والتصــديق مبــا جــاء فيــه ,والوقــوف مــع أحكامــه ,وتفهــم معانيــه وتفهــم علومــه وأمثالــه ,واالعتبــار
مبواعظـ ــه ,والتفكـ ــر يف عرائبـ ــه ,والعمـ ــل مبحكمـ ــه ,والتسـ ــليم ملتشـ ــاهبه ,والبحـ ــث عـ ــن عمومـ ــه
وهصوصه وانسخه ومنسوهه ,ونشر علومه ,والدعاء إليه وإىل ما ذكرا من النصيحة».
 -3وق ــال احل ــاف اب ذذا يج ذذر – رمح ــه هللا(« :)1النص ــيحة لكت ــاب هللا :تعلم ــه وتعليم ــه ,وإقام ــة
حروفــه يف ال ــتالوة وحتريره ــا يف الكتاب ــة ,وتفه ــم معانيــه ,وحف ـ ح ــدودا ,والعم ــل مب ــا في ــه ,وذب
حتريب املبطلهل عنه».
وخالصة القوا يف ْعىن «الاَّْْحة لكتلب هللا» وهنل تعّن:
 -1اإل ان أبنه كالم هللا تعاىل ,والتصديق مبا جاء فيه.
َّ -5
شدة حبه وتعظيم قدرا.
 -3العمل مبحكمه ,والتسليم ملتشاهبه.
 -2حف حدودا ,والعمل مبا فيه.
َّ -2
شدة الرغبة يف فهمه وتدبرا ,وتالوته ,وتعلمه وتعليمه.
 -6االعتبار مبواعظه ,والتخلق أبهالقه ,والتأدب آبدابه.
 -7ذب حتريب املبطلهل عنه.

( )1فــتح البــاري .)138/1( ,وانظــر :جــامع العلــوم واحلكــم .)511-511/1( ,روائــع مــن أق ـوال الرســول  ,عبــد
الرمحن حبنكة امليدا ( .)212-213
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املطل الالر
حتقْق الاَّْْحة لكتلب هللا

مر بنا ما ذكرا األئمة األعالم يف تعريفهم النصيحة لكتاب هللا تعاىل ,وهي صورة مشرقة ووضـي ة
َّ
إذا مــا قورنــت ثــال املســلمهل اليــوم يف النصــيحة لكتــاب هللا ,وتوجذذد جهذذود تمبذذلا يف الاْذذْحة
لكتلب هللا تعذلَل علذن ْسذتوى الفذرد وو اجملتمذع وو األْذة ،لكاهذل َلْلذة َل تلْذق بكتذلب نذْا
ْذا عاذد هللا تعذذلَل ْهذْما علذذن ْذل سذذبقه ْذا كتذ مسلويذذة ,وهـو كتـاب هــال يقـود إىل ســعادة
الدارين.
واملتأمـل اليــوم حلـال املســلمهل يف مشـار األرمل وم ارهبــا يـرل تقصــريا واضـحا بــل تفريطـا عظيمـا
يف هذا اجلانب ,وا وة سحيقة وكبرية بهل حالنا وحال أسالفنا الصاحلهل على مجيع املستودت.
ويصب شي ا من هذا احلال العالمة حممـد األمـهل الشـنقيطي – رمحـه هللا – فيقـول(« :)1إن أكثـر
املنتسبهل لإلسالم اليوم يف أقطار الدنيا معرضون عـن التـدبر يف آدتـه [أي :القـرآن] غـري مكلريـهل
بق ــول م ــن هلقه ــم{ :وَ َذ َذال يَذتَذ ذ َدبَّذرو َن الَ مق ذ َذرآ َن و ََِّ َعلَ ذذن َمذلم ذ ٍ
ذوب وَََذ َفل مَذذل} [حمم ــد .]52 :ال
م
يتأدبون آبدابه وال يتخلقون مبا فيه مـن مكـارم األهـال  ,يطلبـون األحكـام يف التشـريعات الضـالة

اَّللم َأ َمولَذذئَ َ مه مذم الَ َكذل َ مرو َن}
املخالفة له ,غري مكلريهل بقـول رهبـمَ { :وَْذا َّملَ ََي مكذم َِبَذل وَن َذْ َا م

[املائدة .]22 :وقوله{ :ي َري مدو َن وَن يذتَحل َكمواَ يَ ََل الطَّلغم َ
وً َوََذ َد و َمْ مذرواَ وَن يَ َك مف مذرواَ بَ َذه َويم َريذ مد
م
َ َ م

الش َْطَل من وَن ي َ
َّ
ضالََْل بَ َعْ ْدا} [النساء.]61 :
ضلَّ مه َم َ
م

( )1أضواء البيان.)5/1( ,
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بل املتأدب آبداب القرآن ,املتخلق مبا فيه من مكـارم األهـال  ,حمتقـر م مـوز فيـه عنـد جلهـم إال
من عصمه هللا ,فهم تقرونه ,واحتقارا م أشد ,كما قال الشافعي رمحه هللا:
وهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلا ْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه وزهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ْاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه
ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلا زاه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد يف َ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلا
وإدا د أهــي مث إدا ,أن يزهــدا يف كتــاب هللا تعــاىل كثــرة الزاهــدين فيــه ,وال كثــرة ا تقـرين ملــن
يعمل به ويدعو إليه ,واعلم أن العاقل الكيس احلكيم ال يكلث ابنتقاد اجملانهل».
الشيب – رحم هاهلل – مـن واقـع املسـلمهل أوضـح مـن فلـق الصـبح ,ال تـاج إىل برهـان
وما ذكر َّ
ودليل ,بل األمر كما قيل:
()1
يذا ايت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلٍ الاه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل يَل دلْذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ولذ ذ ذ ذ ذذْس يْذ ذ ذ ذ ذذح يف األذهذ ذ ذ ذ ذذلن شذ ذ ذ ذ ذذَء
سب التَّقْ :
الفْلِّ الاَّكد بَ تعلم القرآن ويفظه ْا جهة ،وبَ العم به ْا جهذة وخذرى هذو السذب
ال ذرئْس يف هذذلا التَّقْ ذ  ،أصذذبح الوسذذْلة غليذذة ,فاختــذ النــا – يف هــذا الزمــان – تــالوة
القرآن عمال ,ووصبح شذعل هم :الذتَمالوة للذتَمالوة ,فهـذا لسـان احلـال عنـد املسـلمهل اليـوم إال مـن
رحم هللا تعاىل.
()5
وصد فينا قول احلسن البصري – رمحه هللا« :نزل القرآن ليتدبر

( )1انظر :النصيحة لكتاب هللا.)82-82( ,
( )5هو احلسن بن يسار البصـري (أبـو سـعيد) ,مـن كبـار التـابعهل ,ولـد سـنة (51هــ) ابملدينـة ,وسـكن ابلبصـرة ,وكـان
حـ األمــة وإمامهــا يف زمانــه يف احلــديث والفقــه والتفســري ,وكــان قــد شــب يف كنــب علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا
عنه ,وكان يدهل على الوالة فيأمرهم وينهاهم حأ صارت له هيبة عظيمة ,تويف سنة (111هـ).
«انظر :وفيات األعيان( ,)73-69/5( ,ت .)126وهتذيب التهذيب( ,)571-563/5( ,ت.»)288
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ويعمــل بــه ,فاختــذوا تالوتــه عمــال»( .)1وقــال أيض ـا« :إن مــن كــان قــبلكم رأوا القــرآن رســائل مــن
رهبم ,فكانوا يتدبروتا ابلليل ,وينفذوتا ابلنهار»(.)5
ولقــد اســتقرت حقيقــة واضــحة وضــو الشــمس يف رابعــة النهــار ,يف نفــو الصــحابة رض ـوان هللا
عليهم – رووا ضرو ة تالزِّ تعلم كتلب هللا تعلَل والعم به ,وأنه ال كن الفصل بينهما ,وأن
التم ــازج بينهم ــا كم ــا ب ــهل اللح ــم والعظ ــم ,فك ــانوا يلقن ــون تالمي ــذهم م ــن الت ــابعهل ه ــذا املفه ــوم
الصحيح للنصيحة لكتاب هللا تعاىل ,قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما« :لقد عش برهذة
ْذذا دهذذري وين ويذذدَ يذذيتن اْلميذذلن َبذ القذذرآن ،وتاذذْا السذذو ة علذذن سذذوا هللا  اذذتعلم
ذلَل
يال ل ويراْهل وْل يابغَ ون نقف عاده ْاهل كمل تعلمذون ونذتم القذرآن ،مث لقذد ويذ ج ْ
ييتن ويدهم القرآن َب اْلميلنْ ،قرو ْل بَ لحتة الكتلب يَل خلسته ْل يد ى ْذل آْذره وَل
زاجره وْل يابغَ ون يقف عاده ْاه ،يااره نار َّ
الدَ »(.)1
فاإل ــان ال ــذي أش ــار إلي ــه اب ــن عمــر رض ــي هللا عنهم ـا بقول ــه« :وين وي ذذدَ ي ذذيتن اْلمي ذذلن َبذ ذ
القرآن »...هو اإل ان أبن القرآن إنا أُنزل لتدبر آدته والعمل مبا فيه.
وذلو اإل ان هو الذي دفع الصحابة رضوان هللا عليهم لتحقيق

( )1مــدارج الســالكهل ,البــن القــيم ( .)221/1وحنــوا يف تلبــيس إبلــيس ,البــن اجلــوزي (  .)119ونُقــل أيضــا عــن
الفضيل بن عيامل ,انظر :اقتضاء العلم العمل.)76 ( ,
( )5التبيان يف آداب محلة القرآن.)75 ( ,
( )3رواا الطـ ـ ا يف األوس ـ ـ  ,انظـ ــر :جممـ ــع البح ـ ـرين بزوائـ ــد املعرمـ ــهل ,)285/1( ,وحسـ ــنه ا قـ ــق .واحلـ ــاكم يف
املســتدرا )32/1( ,وقــال« :صــحيح علــى شــر الشــيخهل وال أعــرف لــه علــة ,و رجــاا .وقــال الــذهيب :علــى
شرطهما وال علة له».
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النصيحة لكتاب هللا على ذلو الوجه ,فكانوا فور نزول السورة أو ا يـة يبـادرون لتعلمهـا والعمـل
هبا ,كما قال ابن عمر رضي هللا عنهما يف حديثه السـابق« :وتاذْا السذو ة علذن سذوا هللا 
اتعلم يال ل ويراْهل وْل يابغَ ون نقف عاده ْاهل».
وهــذا التــابعي اجلليــل أبــو عبــد الــرمحن الســلمي – رمحــه هللا – ينقــل ذلــو عــن ريالريــة مــن كبــار
الصحابة رضي هللا عنهما ,فريوي عـن عثمـان وابـن مسـعود وأيب بـن كعـب رضـي هللا عـنهم« :ون
سوا هللا  كذلن يقذرئهم العشذر آَيً ذال َيلوزوهنذل يَل عشذر وخذرى يذأ يتعلمذوا ْذل ْهذل
ْْعل»(.)1
ْا العم َ[ ،للوا ]:تعلمال القرآن والعم
وأفـاد أريــر ابـن عمــر السـابق أيضـا :أن سـبب التقصــري يف العمـل بكتــاب هللا يرجـع إىل عــدم متكــن
ذلَل يذذيتن ويذذدهم القذذرآن َبذ
ذلــو اإل ــان مــن القلــوب ,فقــد جــاء فيــه قولــه« :ولقذذد ويذ جذ ْ
اْلميلنْ ،قرو ْل بَ لحتة الكتلب يَل خلسته ْل يد ي ْل آْره وَل زاجره.»...
فالصــحابة رضــي هللا عــنهم يكونـوا يقــرتون القــرآن بقصــد الثقافــة واإلطــالع ,وال بقصــد التــذو
واملت ــاع ,يك ــن أح ــدهم يتلق ــى الق ــرآن ليس ــتكثر ب ــه م ــن زاد الثقاف ــة فحس ــب ,وال ليض ــيب إىل
حصيلته من القضاد العملية والفقهية حمصوال  ،به جعبتـه ,وإنـا كـان يتلقـى القـرآن ليعـرف أمـر
هللا يف هاصة شأنه وشأن اجلماعة الة يعي فيها ,وشأن احلياة الة ياها هو ومجاعته,

( )1انظر :مقدمة تفسري القـرطيب ,)26/1( ,وعـزاا إىل كتـاب أيب عمـرو الـدا « :جـامع البيـان يف القـراءات السـبع».
تفسري الط ي .)85/61/1( ,مقدمة تفسري ابن كثري (.)13/1
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يتلقــى األمــر ليعمــل بــه فــور اعــه ,كمــا يتلقــى اجلنــدي يف امليــدان األمــر اليــومي ليعمــل بــه فــور
تلقيه.
إن هذا القرآن أيت ليكون كتـاب متـاع عقلـي ,وال كتـاب أدب وفـن ,وال كتـاب قصـة واتريـب,
وإن كان هذا كله من حمتودته ,إنا جاء ليكون منهاج حياة(.)1
فقد هر لنا مما سبق أن إ ان السلب الصا بتالزم تعلم كتاب هللا والعمل به هو الذي جعلهـم
يف رأ قائمة الذين ققون النصيحة لكتاب هللا تعاىل ,وكما أن ضعب اإل ان بذلو يف قلـوب
مسلمي اليوم ,هو الذي محلهم على التقصري يف حتقيق النصيحة.
إذا هي ُسنَّة ماضية ,فبقدر زددة نسبة اإل ان يف قلوب املسـلمهل اليـوم يكـون حتقـيقهم للنصـيحة
وقـرهبم مــن حــال أســالفهم ,وبقــدر مــا يضــعب ذلــو اإل ــان يف قلــوهبم يكــون تقصــريهم يف حتقيــق
هذا النصيحة وبعدهم من حال أسالفهم(.)5
***

( )1انظر :معا يف الطريق ,لسيد قطب ( .)12-12
( )5انظر :النصيحة لكتاب هللا.)89-86 ( ,
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املبحث الالر
يقوق ْفْلة

املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل
املطل

األوا :اإل ان به.
الالر :صونه والعناية به.
الاللث :تالوته.
الرابع :حفظه يف الصدور.
اخللْس :تدبر آدته.
السلدس :تعلمه وتعليمه.
السلبع :العمل به.
الالْا :التأدب معه.
التلسع :الدعوة إليه وتبلي ه.
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ســبق احلــديث يف املبحــث األول عــن حــق عــام للقــرآن العظــيم يتمثــل يف النصــيحة لــه ,ويف هــذا
املبحث سيكون احلديث عن بعض احلقو املفصـلة للقـرآن يتوجـب علـى املسـلمهل فعلهـا والقيـام
هبا ,وهي على النحو ا :

املطل األوا
اْلميلن به

اإل ــان ابلقــرآن العظــيم وبكــل مــا جــاء فيــه ,وأنــه كــالم هللا املنــزل علــى رس ـوله  , واإل ــان أبنــه

حمفــوظ ,هــو املعلــم األول واألســا للقيــام ثقــو كتــاب هللا عــز وجــل ,قــال تعــاىلََ { :ي وَيذ َهذذل
َ
َ
َكتَذ َ َّ َ
ذلب الَّذ َذلي نَذ َّذْ َا َعلَذذن سذذولَ َه وال َ
َّلل و سذذولَ َه وال َ
َّ َ
َكتَذ َ
ي وَنذ َذْ َا َْذا
يا َ
َم َ
آْامذذواَ آْامذذواَ َِب م َ َ م َ
ذلب الذذل َ
الذذل َ
َّلل وْالَئَ َكتَ َه ومكتبَ َه و سلَ َه والَْذوَِّ َ
َ
ضالََْل بَ َعْ ْدا} [النساء:
ض َّ َ
ارخ َر َذ َق َد َ
َ م َم م َ ََ
ََذ َب م َوَْا يَ َك مف َر َِب م َ َ
.]136
إن أول ما يُطلب من مريض يرجو ال ء على يد طبيب أن يثق هبذا الطبيب ويعتقد جازما ثسن
مهارت ــه وتعاليم ــه وفائ ــدهتا ,ح ــأ يس ــتطيع ه ــذا املـ ـريض أن يعم ــل هب ــذا التع ــاليم .وإذا فُق ــد ه ــذا
االقتناع واالعتقاد فإن العالج لن يني طارا.
كذلو األمر ابلنسبة للمنيمن ,فإن أول ما يُطلب من قار القرآن أن ينيمن بـه ,كمـا قـال تعـاىل:

{والَّذ َذليا يذ َيَْاذذو َن َِبَذذل ومن ذ َْ َا يَلَْ ذ َ وْذذل ومن ذ َْ َا َْذذا ََذبلَ ذ َ وَِب َ
رخذ َذرةَ مهذ َذم يموََامذذو َن} [البقــرة:
َم م
َ ََ
َ َ
وا َِبَل ومن َْ َا يَلََْ َه َْا َّبَمَه َوالَ مم َيَْامو َن} [البقرة.]582 :
الر مس م
آْ َا َّ
َ {.]2
وإن اإل ــان هــو مــا وقــر يف القلــب وصــدقه العمــل ,لــذلو جنــد القــرآن العظــيم أيمـران بقولــه تعــاىل:

{َمولمواَ آْاَّل َِب مَ
َّلل َوَْل ومن َْ َا يَلََْذاَل َوَْل ومن َْ َا يَ ََل
َ
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َ
َ
َ َ
لعْ ويَسحل َق ويذع مقوب واألسب َ
لط َوَْل و َ
ْسن َوَْل و َ
مويتَ الاَّبَْذو َن َْذا
ْم َويَ َمسَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
مويتَ مْ َ
يبَذ َراه َ
وسن َوع َ

َي ٍد َمْذ َاذ مه َم َوَََن مذا لَذهم مْ َسذلَ ممو َن} [البقـرة .]136 :فهـذا ممـا وقـر يف القلـب,
َّمََ َم َلَ نمذ َف مَر مق بَذ َ َ
َوَ

ونطق به اللسان.

َ
َّ َ
لب يَذ َتذلمونَهم َي َّق تَالَ َوتََه و َمولَذئَ َ يمذ َيَْامو َن بَ َه َوْا يَ َك مف َذر بَ َذه
يا آتَذ َْذاَ م
له مم الَكتَ َ
وأيمران فيقول{ :الل َ

اخلَ َ
َأ َمولَذئَ َ مه مم َ
لس مرو َن} [البقرة .]151 :وهذا ما صدقه العمـل ,فمـن آمـن ابلقـرآن حقـا تـالا
حق تالوته.

ذرتي الَ َكذ َذل َّ َ
أمــا مــن فقــد اإل ــان ابلقــرآن فحظــه مــا أشــار إليــه قولــه تعــاىل{ :يَ َّمنذَذل يَذ َفذ ََ
يا َلَ
َ
ب الذذل َ

َ َ
َ
اَّلل وومولذئَ َ مهم الَ َك َ
لذبمو َن} [النحل.)1(]112 :
يمذ َيْامو َن َِب ََيً م َ َ
م
فيتعهل على املسلمهل توقري هذا الكتاب والقيام اجالله وتعظيمه حتقيقـا لإل ـان ابلقـرآن العظـيم,
وتنفيذا للنصيحة لكتابه تعاىل(.)5
***

( )1انظر :يعلمهم الكتاب :التعامل مع القرآن الكرمي ,حممد هري الشعال ( .)58-57
( )5انظــر :ن ـواقض اإل ــان القوليــة والعمليــة ,د .عبــد العزيــز بــن حممــد العبــد اللطيــب (  .)393-395مــن أس ـرار
عظمة القرآن الكرمي.)22 ( ,
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املطل الالر
صونمه والعاليةم به

وأسا حقو هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به ,وتقـديرا واالهتمـام بـه ,ولـذلو جـاءت
الوصية به من النيب :
فعــن طلحــة قــال :سذذأل عبذذد هللا بذذا ويب ووى :ووصذذن الاذذل  ؟ قذذلاَ :ل ،قل ذ  :كت ذ
علن الالس الوصَّْة ،ومْروا ل ومل يوص؟
قال :أوصى بكتاب هللا(.)1
قال احلاف ابن حرر – رمحه هللا(« :)5قال الكرما :
املفّن :الوصية ابملال أو اإلمامة,
واملاب  :الوصية بكتاب هللا ,أي :مبا يف كتاب هللا أن يُعمل به».
ابا يجر كالِّ الكرْلر هلا واعتمده.
وَد صحح اَل م
ظ م
ولعــل النــيب « -  -اقتصــر علــى الوصــية بكتــاب هللا؛ لكونــه أعظــم وأهــم؛ وألن فيــه تبيــان كــل
شـيء ,إمـا بطريـق الـنص ,وإمـا بطريـق االسـتنبا  ,فـإذا اتبـع النـا مـا يف الكتـاب عملـوا بكـل مـا
وا َ مخ ملوهم} [احلشر ]7 :ا ية»(.)3
الر مس م
آرا مك مم َّ
أمرهم النيب  به ,لقوله تعاىلَ { :وَْل َ

( )1رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب الوصية بكتاب هللا عز وجـل.)2155 ( ,)1619/3( ,
وكتاب الوصاد ,ابب الوصاد ,وقول النيب « :وصية الرجل مكتوبة عندا».)5721 ( ,)825/5( ,
( )5فتح الباري شر صحيح البخاري.)223/2( ,
( )3املصدر نفسه ,والصفحة نفسها.
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«واملراد ابلوصية بكتاب هللا ,حفظه حسا ومعل ,فيكرم ويصان ,وال يسـافر بـه إىل أرمل العـدو,
ويتب ــع م ــا في ــه ,فيعم ــل أبوام ــرا ,ونتن ــب نواهي ــه ,وي ــداوم عل ــى تالوت ــه ,وتعلم ــه ,وتعليم ــه وحن ــو
ذلو»(.)1
وعلن هلا لْس صون الكتلب َرد يفظ املْحف يف اخلْائا والر ذوف أو جعلـه يف قـالدة
من ذهب على الصدور ,أو تعليق آدت منه على اجلدران ب ين املقْود ْا الْون وبعذد ْذا
هله املظلهر ،وهو صونه يف الْدو ويف السطو بشك ْطلبق ملل ومنْا علْه ,وإدراا املعـل
املقصود بعيدا عن اإلفرا والتفري  ,أو االبتداع ,أو االستهزاء والسخرية.
وتقــدير الكتــاب واحلامــه ال يقــب عنــد جمــرد تقبيلــه ووضــعه يف املكــان الالئــق بـه ,بــل إن احلامــه
تد إىل اخلشـوع عنـد تالوتـه واالسـتماع إليهـا ,وتنفيـذ مـا جـاء فيـه مـن أوامـر ,واالتعـاظ بزواجـرا,
شذع َمذلمذوبذهم لَ َذل َك َر ََّ
َََ
اَّلل َوَْذل نَذ َذْ َا
يا َ
آْامذوا وَن َختَ َ َ م م َ
واالنتهاء عن نواهيه ,قال تعاىل{ :وََملَ ََُن للَّل َ
َ
َ
َّ َ
لا َعلََْ َهم َاألَْ مد َذ َقس َ َمذلموبذ مهم وَكاَ
لب َْا ََذ َب م َطَ َ
يا وموتموا الَكتَ َ
م َ
ْ َا ا َََ َمق َوََل يَ مكونموا َكللل َ
م ََ
َ
َْ َاذهم َ َ
لس مقو َن} [احلديد.)5(]16:
م مَ
***

( )1املصدر نفسه.)82/9( ,
( )5انظر :دعوة إىل تدبر القرآن الكرمي ,خمتار شاكر كمال ( .)32-33
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املطل الاللث
تالوتمه

لقد جاء األمر اإل ي بتالوة القرآن الكرمي يف آدت متعددة ,منها قوله تعاىل{ :واتَ ْل و َ
موي ََ
َ مَ
يَلََْ َ َْا كَتَ َ
لب َبَم َ ََل مْبَ مَد َا لَ َكلَ َملتََه َولَا َََت َد َْا مدونََه مْلَتَ َح ْدا} [الكهب.]57 :
ولـ ـ ن ك ــان ــاهر اخلط ــاب يف ه ــذا ا ي ــة موجهـ ـا إىل الرس ــول  , فإن ــه يف الوق ــت نفس ــه أم ــر
س َر َْ َاهم} [املزمل.]51 :
ألتباعه ,يدل عليه قوله تعاىلَ { :لَذ ََرمؤوا َْل تَذَْ َّ

وقد اقلن األمر بتالوة القرآن مع األمر بعبـادة هللا تعـاىل ,وعـدت تـالوة القـرآن جـزءا مـن مناسـو

ب ه َذلهَ الَبذ َلذ َدةَ
العبادة ,وأمهها الصالة ,وتوضيح ذلو يف قولـه تعـاىل{ :يَ َّمنَذل و َمْ َذر م
ً وَ َن وَ َعبمذ َد َ َّ َ َ
ٍ
َ
َ
َ * َووَ َن وَتَذلم َذو الَ مق َذرآ َن َ َمذ َا َاهتَذ َدى
الَّ َلي َي َّرَْ َهل َولَهم مك َش ََء َوو َمْ َر م
ً وَ َن وَ مكو َن ْ َذا ال مَم َسذل َم َ

َ
َ
يا} [النمل.]95-91 :
ََإ َّمنَل يَذ َهتَ َدي لَاَذ َف َس َه َوَْا َ
ض َّ َذ مق َ يَ َّمنَل و َََ ْ َا ال مَمال َ َ
وقد أوجب هللا تعاىل تالوة ما تيسر من القرآن يف حالة املرمل وحالة الصـحة والعافيـة ,ويف حالـة
العمــل والســعي إىل طلــب الــرز فضــال عــن أوقــات الفـراغ ,وكــذلو يف حالــة اجلهــاد يف ســبيل هللا
آخذ مذرو َن
ضذذن َو َ
فضــال عــن حالــة الســلم واالطم نــان ,قــال تعــاىلَ { :علَذ َذم وَن َسذذَْ مكو من َْذذا مكم َّْ َر َ
آخذذرو َن يذ َقذذلتَلمو َن َيف سذبَْ َ ََّ
ضذ َ ََّ
ضذ َربمو َن َيف َاألَ َ َ
سذ َذر
اَّلل َذذلَذ ََرمؤوا َْذذل تَذَْ َّ
ض يَذ َبذتَذغمذذو َن َْذذا َ َ
يَ َ
َ
اَّلل َو َ م م

َْ َاهم} [املزمل.)1(]51 :

( )1انظر :املصدر نفسه.)36-32 ( ,
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ومــع مــا تقــدم فــإن جمـ َّـرد تــالوة القــرآن ليســت مــدعاة رينــاء ,بــل رمبــا كــان األمــر علــى العكــس مــن
ذلو؛ ألن معظم ا دت الة ُوجهت إىل ب إسرائيل وعاتبهم هللا فيها وأداتم هبـا كانـت مرتبطـة
بتالوهتم الكتاب؛ ألتم أقاموا حروفه وأضاعوا حدودا.
َ
ذلب
سذ مك َم َووَنذذتم َم تَذ َتذلمذذو َن الَكتَذ َ
ذلس َِبلَذ َ َم
قــال هللا تعــاىل منكــرا علــيهم{ :و ََأت مَْذ مذرو َن الاَّذ َ
اسذ َذو َن وَن مف َ
ذر َوتَ َ

َ
َّْ ذذل ى َعلَ ذذن َش ذذَ ٍء وََللَذ ذ َ
ذود لََْ َ
َ
َ َ َ
س ذ ذ ال ا َ َ
وَ َذ ذالَ تَذ َعقلم ذذو َن} [البق ــرةَ { .]21 :وََللَذ ذ الََْذ مه ذ م َ
ٍ
َ
لب} [البقرة ]113 :فالتالوة وحدها ال
س َ الََْذ مه م
الا َ
ود َعلَن َش ََء َو مه َم يَذ َتذلمو َن الَكتَ َ
َّْل َى لََْ َ
تكفي.
ووصـب هللا عــز وجــل بعــض بـ إسـرائيال ابألميــة؛ ألتــم كــانوا ال يعرفــون مــن الكتــاب إال قراءتــه,

َ
َ
َ
ذلب يََلَّ و ََْ َذلرَّ َويَ َن مه َذم يََلَّ
دون أداء ما تقتضيه القراءة منهمَ { :وْذ َاذ مه َم و ممْْذو َن َلَ يَذ َعلَ ممذو َن الَكتَ َ

يَظماو َن} [البقرة.]78 :

فهم ال يعلمون الكتاب «إال ما يقرتون قراءة عارية من معرفة املعل وتدبرا»(.)1

َّ َ
يا
علــى حــهل أنــه عــز وجــل امتــد فريق ـا آهــر مــنهم؛ ألتــم يتلــون الكتــاب حــق الــتالوة{ :الذذل َ

َ
لب يَذ َتذلمونَهم َي َّق تَالَ َوتََه و َمولَذئَ َ يمذ َيَْامو َن بَ َه} [البقرة.]151 :
آتَذ َْذاَ م
له مم الَكتَ َ
ويق التالوة :هو تفهم القرآن العظيم وتدبرا والتأرير به وإتباعه وإقامته

( )1رو املعا .)315/1( ,

عظمة القرآن الكرمي

295

واالعتصام به والثبات عليه ,وأهذا بقوة وتبلي ه للنا وتبيينه م والتأدب معه والعمل به(.)1
***

املطل الرابع
يفظمه يف الْدو

امتــد هللا تعــاىل ُح َّفـاظ كتابــه ووصــفهم أبتــم مــن أهــل العلــم؛ ألتــم ملــون القــرآن يف صــدورهم
َّ َ
َ
َم} [العنكبوت.]29 :
آَيً بَذَْماَلً َيف م
فقال عز وجل{ :بَ َ مه َو َ
ص مدوَ الل َ
يا وموتموا الَعل َ

وإن مــن فـ القــرآن العظــيم كــامال ,فلــيحف مــا تيســر منــه ,فقــد وجهنــا النــيب  إىل حف ـ
آدت معينة كقولهْ« :ا يفظ عشر آَيً ْا ووا سو ة الكهف ،عْم ْا الدجلا»(.)1
مث إن علــى مــن حف ـ القــرآن كلــه أو شــي ا منــه أن يتعهــدا ابلقـراءة والــتالوة حــأ ال ينســاا ,فقــد
أرشدان النيب الكرمي  إىل ذلو بقوله املبارا« :يمنل ْا صلي القرآن كماذ صذلي اْلبذ
املعقلة :ين علهد علْهل وْسكهل ،وين وطلقهل ذهب »(.)1

( )1انظر :يعلمهم الكتاب :التعامل مع القرآن الكرمي.)59-58 ( ,
( )5رواا مســلم يف صـحيحه ,كتــاب صــالة املســافرين وقصــرها ,ابب فضــل صــورة الكهــب وآيــة الكرســي,)222/1( ,
( .)819
( )3رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب استذكار القرآن وتعاهدا (.)2131 ( )1651/3
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وزاد مسلم(« :)1ويذا َلِّ صلي القرآن قروه ِبللْ والاهل ذكره ،ويذا مل يقم به نسْه».
ويضل« :تعلهدوا هلا القرآن( ،)1واللي نفس حممد بْده! ذو وشذد تفلتْذل ْذا اْلبذ يف
وَلا ْ
عقلهل»(.)1
وقد تاان رسول هللا  عن نسيان القرآن ,وتى كذلو عـن قـول الرجـل نسـيته فقـال« :بذئس ْذل
أليدهم يقوا :نسْ آية كْ وكْ  ،ب هذو نمسذَ ،اسذتلكروا القذرآن ،لهذو وشذد تفْذْْل
ْا صدو الرجلا ْا الاعم بعقلهل»(.)2
َّ
وإن «سبب الذم ما فيه من اإلشعار بعدم االعتنـاء ابلقـرآن ,إذ ال يقـع النسـيان إال بـلا التعاهـد
وكثــرة ال فلــة ,فلــو تعاهــدا بتالوتــه والقيــام بــه يف الصــالة لــدام حفظــه وتــذكرا ,فــإذا قــال اإلنســان
نسيت ا ية الفالنية فكأنا شهد

( )1كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب األمر بتعهد القرآن.)789 ( ,)222/1( ,
( )5أي :جددوا عهدا مبالزمة تالوته ل ال تنسوا.
( )3رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب اســتذكار القــرآن وتعاهــدا.)2133 ( ,)1651/3( ,
ومسلم واللف له ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب األمر بتعهد القرآن.)791 ( ,)222/1( ,

والتعهد :املراجعة واملعاودة.
َّ
والعقلا :حبيل ص ري يشـد بـه سـاعد البعـري إىل فخـذا
املعقلة :هي اإلبل الة شدت ابلعقال ل ال هترب.
واْلب
م

ملود« .انظر :جامع األصول ,ابن األريري (.»)228/5
( )2رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب فضــائل القــرآن ,ابب اســتذكار القــرآن وتعاهــدا.)2135 ( ,)1651/3( ,
ومسلم واللف له ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب األمر بتعهد القرآن.)791 ( ,)222/1( ,
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على نفسه ابلتفري  ,فيكون متعلق الذم ترا االستذكار والتعاهد؛ ألنه الذي يورث النسيان»(.)1
النسيان»(.)1
***

املطل اخللْس
تدبذ مر آَيته

ليسـت العـ ة يف الـتالوة أن يُقـرأ القـرآن مـرات متعـددة دون أن يصــاحبها إدراا ملـا يُقـرأ ,والرتتْذ
والتذدبر ْذذع َلذذة ْقذذدا القذراءة و ضذ ْذذا سذذرعة القذراءة ْذذع كارْأذذل ,ألن املقصـود مــن القـراءة
الفهم والتدبر والعمل.
واإلسراع يف القـراءة يـدل علـى عـدم الوقـوف علـى املعـل بصـورة كاملـة ,وابلشـكل املطلـوب ,ومـن
أجل ذلو كانت القراءة بتمهل هطوة حنو التدبر.
وَد َّ
ند َد هللا تعلَل بْو ة اَلستفهلِّ ِبا َل يفتح عقله وَلبه لتفهم القرآن ْا وج يد اَ ْل
ْذذه ْذذا يكذذم ووس ذرا وْذذواعظ وتش ذريعلً ,فقــال تعــاىل{ :وَ َذ َذال يَذتَذ َدبَّذ مرو َن الَ مقذ َذرآ َن و ََِّ َعلَذذن

َمذلم ٍ
وب وَََذ َفل مَل} [حممد.)5(]52 :

وإن الذي يقرأ القرآن بال فهم كاملذدع يرتل قرآان دون أن يفهم مما رتل شي ا ,وهو خمالب دف
القرآن العظيم ,فآدت كثرية تشري إىل أن القرآن يُتلى لعلنا نتفكر ,لعلنا نتـدبر ,لعلنـا نعقـل ,لعلنـا
نبصر .كما قال تعاىل:

( )1فتح الباري شر صحيح البخاري.)111/9( ,
( )5انظر :دعوة إىل تدبر القرآن الكرمي.)21 ( ,

عظمة القرآن الكرمي

292

َ
ذَ م
آَيتَذ َذه لَ َعلَّ مكذ َذم تَذ َع َقلمذذو َن} [البقــرة ,]525 :وقــال تعــاىلَ { :ك ذ َللَ َ
{ َك ذ َلل َ يمذبَ ذ َم م
اَّللم لَ مكذ َذم َ

َ َ ٍ
آَ َع َربًَّْ ذل لَّ َعلَّ مكذ َذم
َنْلَاَذذلهم َم ذ َذر ْ
نمذ َف َم
ارَيً ل َقذ َذوِّ يَذتَذ َف َّكذ مذرو َن} [يــونس ,]52 :وقــال{ :يَ ََّ و َ
ْذ م َ

تَذ َع َقلمو َن} [يوسب.]5 :

«أمــا الــذي تســمع أذنــه وال يســمع عقلــه ,أو تنظــر عينــه وال يبصــر قلبــه ,أو يل ــو لســانه وال يعــي
َ
ذاهم َّْذا يَاظم مذر يَلََْذ َ وَ َأَنذ َ تَذ َه َذدي ال مَع َم َذَ َولَ َذو
فكرا فهو أصم أبكـم أعمـى .قـال تعـاىلَ { :وْ م

َكلنمواَ َلَ يذ َب َ
ْ مرو َن} [يونس .]23 :ويف ا ية إشارة واضحة إىل أن اع القرآن أو تالوته ليس
م
هـدفا بذاتــه بــل هــو وســيلة ــدف ,فقـد كــان املشــركون يســتمعون إىل القــرآن مث ينصــرفون ال ــرا
فيهم ساكنا متاما كما يفعل بعض املسلمهل اليوم ,يستمعون إىل القرآن الكرمي كل يوم يف املـذدع
مث ينصرفون ال را فيهم ساكنا إذ يبقى املطفب مطففـا ,ويبقـى الكـاذب كـاذاب ,ويسـتمر املـرايب
مبراابته ,ويواصل الفاسق فسوقه فلقد أصبح اع القرآن عادة.
ولقد ذم هللا هنيالء املشركهل مع استماعهم للقرآن ألتم ال يعلقـون ,وألتـم ال يبصـرون ,وألتـم ال
ي ريون أهواءهم وأهطاءهم»(.)1
َّ َ
يا يَذتَ َكبَّ ذ مذرو َن َيف األَ َ َ
ض بَغَذ ََ ا َََذ َمق} [األعـراف:
َصذ َر م
ويف قولــه تعــاىلَ { :سأ َ
ف َعذ َذا َ
آَيَيتَ الذذل َ

« .]126قال سفيان بن عيينة :أنزع عنهم فهم القرآن»(.)5
***

( )1يعلمهم الكتاب :التعامل مع القرآن.)51-51 ( ,
( )5اإلتقان يف علوم القرآن.)281/5( ,
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املطل السلدس
تعلمه وتعلْمه

لقد حث النيب  أصحابه الكرام وأمته من بعدا علـى تعلـم القـرآن وتعليمـه بقولـه« :خذ كم ْذا
تعلم القرآن وعلمه»(.)1
وقــد بعــث النــيب  أصــحابه إىل األمصــار املختلفــة معلمــهل للقــرآن الكــرمي :فبعــث مصــعب بــن
عمري وابن أم مكتوم يف بيعة العقبة الثانية إىل املدينة ,ليعلما األنصار القرآن ويفقهاتم يف الدين,
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة ,وكان يسمى املقر والقار :
يقــول ال ـ اء بــن عــازب َّ « : ووا ْذذا َذذدِّ علْاذذل ْْذذع بذذا عم ذ وابذذا وِّ ْكت ذوِّ ،وكذذلَ
يقرائن الالس»(.)1
وبع ــث  مع ــاذ ب ــن جب ــل  قاض ــيا إىل ال ــيمن يعل ــم الن ــا الق ــرآن وشـ ـرائع اإلس ــالم ويقض ــي
بينهم(.)3
واس ــتعمل  عم ــرو ب ــن ح ــزم اخلزرج ــي النر ــاري  عل ــى جنـ ـران ل ــيفقههم يف ال ــدين ويعلمه ــم
القرآن ,وأيهذ الصدقات منهم(.)2

( )1رواا البخـ ـ ــاري يف صـ ـ ــحيحه ,كتـ ـ ــاب فضـ ـ ــائل القـ ـ ــرآن ,ابب هـ ـ ــريكم م ـ ــن تعل ـ ــم الق ـ ــرآن وعلم ـ ــه,)1651/3( ,
( .)2157
( )5رواا البخ ـ ــاري يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب مناق ـ ــب األنص ـ ــار ,ابب مقـ ــدم النـ ــيب  وأصـ ــحابه املدينـ ــة,)1511/3( ,
(  .)3952وانظر :فتح الباري شر صحيح البخاري.)356-352/7( ,
( )3انظر :االستيعاب ,البن عبد ال ( .)337/5فتح الباري شر صحيح البخاري.)551/7( ,
( )2انظر :االستيعاب.)211/5( ,
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وكــان «أب ــو ال ــدرداء  إذا ص ــلى ال ــداة يف ج ــامع دمش ــق اجتم ــع النــا للق ـراءة علي ــه ,فك ــان
نعلهــم عشــرة عشــرة ,وعلــى كــل عشــرة عريفـا ,ويقــب هــو يف ا ـراب يــرمقهم ببصــرا ,فــإذا غل ـ
أحدهم رجع إىل عريفه ,فإذا غل عريفهم رجع إىل أيب الدرداء يسأله عن ذلو»(.)1
وكان هذا التعليم – من النيب  وأصحابه الكرام رضي هللا عنهم  -جمانيا من غري مقابـل ,ولعـل
مدرسـة رسـول هللا  هــي املدرسـة األوىل الـة رفعــت شـعار جمانيـة التعلــيم ,وشـعار إلزاميـة التعلــيم
والتعلم .و يبق األمر شعارا بل نزل إىل ساحة التطبيق والتنفيذ(.)5
قال النووي رمحه هللا(« :)3تعليم املتعلمهل فرمل كفاية ,فـإن يكـن مـن يصـلح لـه إال واحـد تعـهل
عليه ,وإن كان هناا مجاعة صل التعلـيم ببعضـهم :فـإن امتنعـوا كلهـم أطـوا ,وإن قـام بـه بعضـهم
سق احلرج عن الباقهل ,وإن طُلب من أحدهم وامتنع فأ هر الوجههل ,أنه ال أيمث لكـن يكـرا لـه
ذلو إن يكن له عذر».
ومــع ترغيبــه  أصــحابه علــى تعلــيم القــرآن ,كــان ــثهم علــى اإلهــال يف هــذا التعلــيم :فعــن
سهل بن سعد الساعدي  ,قال :هرج علينا رسول هللا  يوما ,وحنن نقـل فقـال« :اَمذد
هلل ،كتلب هللا وايد ،و ْكم األمحر و ْكم األبْض و ْكم األسود ،اَرؤوه َب ون يقروه

( )1معرفة القراء الكبار ,للذهيب (.)21/1
( )5انظر :يعلمهم الكتاب.)81-76 ( ,
( )3التبيان يف آداب محلة القرآن.)26 ( ,
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وَواِّ يقْمونه كمل يقوِّ السهم يتعج وجره وَل يتأجله»(.)1
فينب ـي أن ـر املســلمون علـى طلــب الثـواب األهــروي يف تعلمهـم وتعلــيمهم لكتـاب هللا تعــاىل
ونتهدوا يف ذلو.
وْذذا غ ذ الالئذذق ِبسذذلم َا وعلذذن الشذذهلداً العلمْذذة واخل ذراً العملْذذة ،مث يذا مسعتذذه يق ذرو
القذذرآن تعجب ذ ْذذا يللذذه ووْذذره ،ذذال يقذذْم يرو ذذه وكلملتذذه ,ولــيس حالــه كحــال مــن يعــذر
لضعب تعليمه.
وإن من وسائل تعلمه وإتقانه :قراءته على أحد املقرئهل ,وكثـرة االسـتماع إليـه ,واستشـعار عظمتـه
وأنه كالم رب العاملهل(.)5
***

( )1رواا أبو داود ,كتاب الصالة ,ابب ما ُنز األمي واألعرمي من القراءة .)831 ( ,)551/1( ,وقـال األلبـا
يف صحيح سنن أيب داود« :)721 ( ,)127/1( ,حسن صحيح».
* قوله« :وَنا نقرت » أي :حنن نقرأ القرآن ,من ابب االفتعال من القراءة.
«انظر :عون املعبود شر سنن أيب داود.»)25/3( ,
* قوله« :و ْكم األمحر و ْكم األبْض» كناية عن العرم؛ ألن ال الب على ألواتم البيامل واحلمرة.

* قوله« :و ْكم األسود» كناية عن العرب؛ ألن ال الب على ألواتم األدمة ,واألدمة :قريبة من السواد.
* قوله« :يقْمونه كمل يمقلِّ السهم» أي :سنون النطق به.

* قوله« :يتعجلون وجره وَل يتأجلونذه» أي :يطلبـون بـذلو أجـر الـدنيا مـن مـال وجـاا ومنصـب ,وال يطلبـون بـه

أجر ا هرة.
«انظر :من أسرار عظمة القرآن.)27 ( ,
( )5انظر :من أسرار عظمة القرآن.)27 ( ,
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املطل السلبع
العم م به

العمل ابلقرآن العظيم هو ذروة حقو القرآن وسنامها ,وهو ال اية من تنزيل الكتاب العزيـز ,قـال

َ
َنْلَاَذ ذذلهم مْبَذ ذذل ََ َذ ذذلتَّبَ معوهم َواتَّذ مقذ ذذواَ لَ َعلَّ مكذ ذ َذم تمذ َر َمحمذ ذذو َن} [األنعـ ــام:
هللا تعـ ــاىلَ { :و َهذ ذ ذ َلا كتَذ ذذلب و َ
.)1(]122
التَّحلير ْا التَّشبه ِبلْهود:
إن من أعظم شقاء اليهود هو أتم اكتفوا بقراءة التوراة و اعها دون أن يتبع ذلو عمل فشبههم
هللا تعاىل ابحلمري .فقـالْ{ :اَ الَّ َليا مَ
َسذ َفل ْا
محملموا التذ ََّوَا َة ممثَّ َملَ ََي َملم َ
وهل َك َماَ َ ا َََ َمل َ ََي َمذ م و َ
َ م َ
ً ََّ
َ
َ
بََئس ْاَ الَ َقوَِّ الَّ َليا َك َّلبوا َِبَي َ
اَّلل َو َّ
َ} [اجلمعة.]2 :
اَّللم ََل يَذ َهدي الَ َق َوَِّ الظَّلل َم َ
َ َ م َ
َ م َ
فهــنيالء اليهــود محل ـوا التــوراة أي :علموهــا وكلف ـوا العمــل هبــا ,مث يعمل ـوا هبــا و ينتفع ـوا مبــا فيهــا,
كمثل احلمار مل كتبا يتعب يف محلها وال ينتفع هبا(.)5
فقـد ذم هللا تعـاىل اليهـود؛ ألتـم «اقتنعـوا مـن العلـم أبن ملـوا التـوراة دون فهـم ,وهـم سـبون أن
ادهار أسفار التوراة وانتقا ا من بيت إىل بيت كاف يف التبرح هبا...
وقد ضرب هللا نيالء مثال ثال محار مل أسفارا ال حل له منها

( )1تقدم احلديث عن أمهية العمل ابلقرآن ,)282-281 ( :مبا أغل عن إعادته هنا.
( )5انظر :رو املعا  .)92/58( ,تفسري البيضاوي.)338/2( ,
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إال احلمل دون علم وال فهم»(.)1
وعن أيب الدرداء  قال :كنا مع النيب  فشخص ببصرا إىل السماء مث قال:
«هلا ووان َيتلس العلم ْا الالس يأ َل يقد وا ْاه علن شَء».
فقــال زدد بــن لبيــد األنصــاري( :)5كيــب ــتلس منــا ,وقــد ق ـرأان القــرآن؟ وهللا ,لنقرأنــه ,ولنقرئنــه
نســاءان وأبنــاءان؟ قــال :ريكلتــو أمــو( )3د زدد ,إن كنــت ألعــدا مــن فقهــاء أهــل املدنيــة؛ هــذا
التوراة واإلجنيل عند اليهود والنصارل فماذا ت عنهم؟(.)2
فرســول هللا  يــدعو األمــة إىل العمــل ابلقــرآن بعــد قراءتــه وفهمــه ,ال إىل االقتصــار علــى الق ـراءة
فحســب ,فيفعلــون كمــا فعــل بنــو إس ـرائيل ,قــال هللا تعــاىل عــنهمَ { :وَْ ذ َاذ مه َم و َممْْذذو َن َلَ يَذ َعلَ ممذذو َن

َ
لب يََلَّ و ََْ َلرَّ َويَ َن مه َم يََلَّ يَظماو َن} [البقرة.]78 :
الَكتَ َ
قال القرطيب رمحه هللا(« :)2واألْلر :مع وْاَّْة وهَ التَمالوة».

( )1التحرير والتنوير.)191/58( ,
( )5هـو زدد بـن لبيــد بـن ريعلبــة بـن سـنان بــن عـامر بــن عـدي بــن أميـة األنصـاري اخلزرجــي ,أبـو عبــد هللا ,شـهد العقبــة
وبــدرا واملشــاهد .ومــات الن ــيب  وهــو عاملــه عل ــى حضــرموت ,وكــان مــن فقه ــاء الصــحابة .تــويف (س ــنة .)21
«انظر :هتذيب التهذيب.»)383/3( ,
( )3أي :فقدتو ,وأصله الدعاء ابملوت ,مث يستعمل يف التعرب.
«حتفة األحوذي بشر جامع اللمذي ,للماركفوري.»)229/7( ,
( )2رواا اللمــذي ,كتــاب العلــم ,ابب مــا جــاء يف ذهــاب العلــم .)5623( ,)31/2( ,وصــححه األلبــا يف صــحيح
سنن اللمذي.)5136 ( ,)337/5( :
( )2اجلامع ألحكام القرآن.)6/5( ,
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وغالب املسلمهل اليوم ال يعلمون من القرآن إال تالوته .
وقد حذر النـيب  أصـحابه مـن أفعـال طائفـة ث مـن بعـدهم يقـرتون القـرآن ,غـري أن القـراءة ال
تتعــدل حنــاجرهم ,وتبقــى يف حيــز األصـوات بــال عمــل فقــالَ« :يذذرٍ يف هذذله األْذذة – و يقــل
منها – َوِّ حتقرون صذالتكم ْذع صذالْأم ،يقذرؤون القذرآن َل َيذلوز يلذوَهم ،وو ياذلجرهم،
ميرَون ْا الديا ْروق السهم ْا الرْْة»(.)1
َثل التوجْه الابوي:
أطرت التوجيهات النبوية املباركة جيال من الصحابة الكرام يقرتون القرآن ويفهمونه ويعملون به.
* وهذذله طلئفذذة ْذذا اَذذوادث تشذ يَل اتبذذلعهم ضذذَ هللا عذذاهم وسذذعْهم للعمذ بكتذذلب هللا
واجتالِب للاهَ:
اْتالَل لألْر،
ْ
ْ
 -1ملا جرت حادرية اإلفو ,وتكلم النا يف عائشة الصديقة رضي هللا عنها كان ممن تكلم فيها
مســطح بــن أاثريــة ,وهــو رجــل فقــري ذو قرابــة أليب بكــر ,وكــان أبــو بكــر  ينفــق عليــه مــن مالــه
اخلــا  ,تقــول أم املــنيمنهل عائشــة رضــي هللا عنهــا يف ضــمن ســيا حــديث اإلفــو ....« :فلمــا
أنزل هللا هذا يف براء  ,قال أبو بكر الصديق  , وكان ينفق على مسطح بن أاثرية لقرابتـه منـه
وفقرا :وهللا ال أنفق علـى مسـطح شـي ا أبـدا ,بعـد الـذي قـال لعائشـة مـا قـال :فـأنزل هللاَ { :وََل
ذلج َريا َيف سذبَْ َ ََّ
َُتَذ َ ومولمذوا الَ َف َ َ
السذذع َة وَن يذ َيتمذوا وموَ :الَ مقذرَب والَم َ
َ
اَّلل
سذذلك َ
َ
َ َ
َ َوال مَم َه َ َ
ضذ َ ْذا مك َم َو َّ َ م
ََ َ َ َ
اَّللم لَ مك َم َو َّ
ْ َف محوا و َََل مَحتبو َن وَن يَذغَ َف َر َّ
اَّللم غَ مفو َّ َيْم}
َولََْذ َع مفوا َولََْ َ

( )1رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب اســتتابه املرتــدين واملعانــدين وقتــا م ,ابب قتــل اخل ـوارج وامللحــدين بعــد إقامــة
احلرة عليهم.)6931( ,)5162/2( ,
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[النور .]55 :قال أبو بكر :بلى وهللا إ أحب أن ي فر هللا ل ,فرجع إىل النفقة الة كان ينفـق
عليه ,وقال :وهللا ال أنزعها منه أبدا»(.)1
فأبو بكر  ملا قرأ ا ية وفهمها عمل مبا فيها ,وأعـاد النفقـة علـى مـن تكلـم يف عرضـه وآذاا يف
ابنته زوج النيب  , بل حلب ابهلل تعاىل أال ينزع منـه النفقـة أبـدا ,فـأين حنـن مـن هـذا األهـال
العظيمة ,والقدوات املباركة؟
 -5عن أيب مليكة قال :كاد اخلريان أن يهلكا ,أبـو بكـر وعمـر رضـي هللا عنهمـا ,رفعـا أصـواهتما
عند النيب  حهل قدم ركب ب متيم ,فأشار أحدمها ابألقرع بن حابس أهي ب جماشع ,وأشار
ا هر برجل آهر ,قال انفع :ال أحف ا ـه ,فقـال :أبـو بكـر لعمـر :مـا أردت إال هـاليف ,قـال:
َّ َ
آْامذذوا ََل تَذ َرَذ معذذوا
يا َ
مــا أردت هالفــو ,فارتفعــت أصـواهتما يف ذلــو ,فــأنزل هللاََ { :ي وَيذ َهذذل الذذل َ
ذل وََل ََتَ َهذروا لَذهم َِبلَ َقذو َا َكج َهذ َر بذ َع َ
َ
ضذ مك َم لَذبَذ َع ٍ
ط وَ َع َمذللم مك َم
ض وَن َحتَذبَ َ
وَ
َص َواتَ مك َم َذ َو َق َ
َ َ َ
ص َوً الاََّ َم َ
م

َووَنتم َم ََل تَ َش مذع مرو َن} [احلرـرات .]5 :قـال ابـن الـزبري :فمـا كـان عمـر يسـمع رسـول هللا  بعـد
هذا ا ية حأ يستفهمه(.)5
أي :حأ يستفهمه رسول هللا عدة مرات.

َ
َ
َ
َ
 -3وعن زيد بن اثبت« :أن رسول هللا  أملى عليـهَ{ :لَّ يَ َسذتَ َوي الَ َقلعذ مدو َن ْ َذا ال مَم َذيْاَ َ

له مدو َن َيف سبَْ َ مَ
غَْذر وموَ :الضَّرَ والَمج َ
اَّلل} [النساء.]92 :
َم َ
َ َ مَ
َ
فراءا ابن أم مكتوم وهو لها علي ,قال :د رسول هللا ,وهللا لو

( )1رواا البخــاري يف صــحيحه «مطــوال» ,كتــاب التفســري ,ابب قولــه تعــاىل{ :لَذ َذوََل يَ َذ ََمس َعتم ممذذوهم},)1288/3( ,
( .)2721

َ
ذل} ا يـ ــة,
( )5رواا البخـ ــاري يف صـ ــحيحه ,كتـ ــاب التفسـ ــري ,اببََ { :ل تَذ َرَذعم ذ ذذوا و َ
َص ذ ذ َذواتَ مك َم َ ذ ذ َذو َق َ
ص ذ ذ َذوً الاَّذ ذ َ َم
(.)2722 ( ,)1237/3
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أســتطيع اجلهــاد جلاهــدت – .وكــان أعمــى – فــأنزل هللا علــى رسـوله  , وفخــذا علــى فخــذي,

فثقلـ ـ ــت عل ـ ـ ــي حـ ـ ــأ هف ـ ـ ــت أن تـ ـ ــرمل فخ ـ ـ ــذي ,مث ُس ـ ـ ــري عنـ ـ ــه ,ف ـ ـ ــأنزل هللا{ :غََْذ ذ ذ ذ مذر و َموَ:

الض ََّرَ}»(.)1

حــأ صــاحب العــذر يعــذر نفســه مــن اجلهــاد الستشــعارا أمهيــة العمــل ابلقــرآن احلكــيم ,وتنفيــذ
أوامــرا ,فيــأ رســول هللا  متوســال مت ـأريرا ,لــب ابهلل العظــيم أن لــو ملــو القــدرة خلــرج ,حــأ
أكرمــه هللا تعــاىل وأنــزل فيــه قــرآان يتل ــى إىل يــوم القيامــة ,يف هــذا االســتثناء ألصــحاب األع ــذار:

{غََْذ مر و َموَ :الض ََّرَ}.

 -2عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمـا قــال« :بينــا النــا بقبــاء يف صــال الصــبح ,إذ جــاءهم آت
فقــال :إن رســول هللا  قــد أُنــزل عليــه الليلــة قــرآن ,وقــد أُمــر أن يســتقبل الكعبــة ,فاســتقبلوها,
وكانت وجوههم إىل الشام ,فاستداروا إىل الكعبة»(.)5
فهنيالء الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ملا عوا من هم آبية حتويل القبلة ينتهوا حأ يفرغـوا
من صالهتم ,بـل ولـوا وجـوههم شـطر املسـرد احلـرام مباشـرة؛ امتثـاال ألمـر هللا وتطبيقـا ملـا جـاءهم
يف القرآن.
 -2قال أنس بن مالو « : ما كان لنا مخر غري فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيب ,فإ
لقائم أسقي أاب طلحة وفالان وفالان إذ جاء رجل

َ
َ
َ
َ},)1398/3( ,
( )1رواا البخ ــاري يف ص ــحيحه ,كت ــاب التفس ــري ,اببَ{ :لَّ يَ َس ذذتَ َوي الَ َقلعذ ذ مدو َن ْ ذ َذا ال مَم ذ َذيْاَ َ
(.)2295
( )5رواا البخاري يف صحيحه واللف له ,كتاب الصالة ,ابب ما جـاء يف القبلـة .)213 ( ,)126/1( ,ومسـلم يف
صحيحه ,كتاب املساجد ومواضع الصالة ,ابب حتويل القبلة من القد إىل الكعبة.)256( ,)372/1( ,
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فقــال :وهــل بل كــم اخل ـ ؟ فقــالوا :ومــا ذاا؟ قــال :حرمــت اخلمــر ,قــالوا :أهــر هــذا القــالل د
أنس ,قال :فما سألوا عنها وال راجعوها بعد ه الرجل»(.)1
هرع ـوا رضــي هللا عــنهم مباشــرة إىل العمــل والتطبيــق امتثــاال ل،مــر واجتنــااب للنهــي ,وأهرق ـوا دانن
اخلمر وما رجعوا إليها أبدا.
 -6وعـ ــن عائشـ ــة رضـ ــي هللا عنهـ ــا قالـ ــت« :يـ ــرحم هللا نسـ ــاء املهـ ــاجرات األول ,ملـ ــا أنـ ــزل هللا:

ض َربَ َا َِبم مم َرَه َّا َعلَن مجْموََ َّا} [النور .]31 :شققن مروطهن( )5فاهتمرن هبا(.)2(»)3
{ َولََْ َ

زرهـ ـ َّن فش ـ َّـققنها م ــن قب ــل احلواش ــي,
ويف رواي ــة أه ــرل تق ــول عائش ــة رض ــي هللا عنه ــا« :أه ــذن أ ُ
فاهتمرن هبا»(.)2

َ
( )1رواا البخــاري يف صــحيحه ,كتــاب التفســري ,ابب قولــه{ :يََّمنذَذل َ
ذلب َواألَ َزَلَ مِّ َ َجذذس َمْذ َذا
َنْذ م
اخلَ َمذ مذر َوال ََم َْسذ مذر َواأل َ
الش َْطَ َ
َع َم َ َّ
لن}.)2617 ( ,)1218/3( ,
(( )5املذذروط) :مجــع مــر  ,وهــو اإلزار ,وَْذ  :هــو كــل ريــوب غــري خمــي  ,أي :شــققن كســاءهن« .انظــر :فــتح البــاري
شر صحيح البخاري .)651/8( ,لسان العرب )21/7( ,مادة( :مر )».
( ( )3لختمرن ل) :أي غطَّهل وجـوههن ,وصذفة ذلذ  :أن تضـع اخلمـار علـى رأسـها وترميـه مـن اجلانـب األ ـن علـى
العــاتق األيســر وهــو التقنــعَ ,ذذلا الف ذراء :كــانوا يف اجلاهليــة تســدل املـرأة مخارهــا مــن ورائهــا وتكشــب مــا قــدامها,
فأمرن ابالستتار ,واخلمار للمرأة كالعمامة للرجل« .انظر :فتح الباري شر صحيح البخاري.»)651/8( ,

ضذ ذ ذ َربَ َا َِبم ممذ ذ ذ َرَه َّا َعلَ ذ ذذن مجْم ذ ذذوََ َّا} (,)1295/3
( )2رواا البخ ـ ــاري يف ص ـ ــحيحه ,كت ـ ــاب التفس ـ ــري ,اببَ { :ولََْ َ
(.)2728
( )2رواا البخاري يف صحيحه ,الكتاب نفسه ,والباب نفسه.)2729( ,)1295/3( ,
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َ َعلََْ َه َّا َْا َج َالبَْبَ َه َّا} [األحزاب:
وعن أم سلمة رضي هللا عنها ,قالت« :ملا نزلت {يم َدنَ َ

 .]29هرج نساء األنصار كأن على رتوسهن ال رابن من األكسية»(.)1

ضذ َربَ َا َِبم ممذ َرَه َّا َعلَذن
وهكذا كانت نساتهم ,كرجا م ,يسارعن إىل امتثال أمـر هللا تعـاىلَ { :ولََْ َ

َ َعلَ َذْ َه َّا َْذا َج َالبَْذبَ َه َّا} [األحـزاب.]29 :
مجْموََ َّا} [النور ,]31 :وأمـرا تعـاىل{ :يمذ َدنَ َ

فال ينتظرن شراء مخر جديدة ,وال ينتظرن العودة للمنازل ,بل يسارعن فيشققن مروطهن ويلقينهـا
على جيوهبن رضي هللا عنهن ,ورضي هللا عنهم أمجعهل.

املطل الالْا
التأدب ْعه

ووَل :آداب تتعلَّق ِبلتالوة:
ْ
وهي نوعان:
ب -آداب اهرية
أ -آداب قلبية.
الاوع األوا :ارداب القلبْة:
 -1معرفة أصل الكالم :وهو التنبيه إىل عظمة الكالم املقروء وعلوا,

( )1رواا أبــو داود ,كتــاب اللبــا  ,ابب لــبس النســاء .)2111( ,)61/2( ,وصــححه األلبــا يف صــحيح ســنن أيب
داود.)3226 ( ,)773/5( :
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وإىل تفضــل هللا تعــاىل ولطف ـه خبلقــه ,حيــث هــاطبهم هبــذا الكــالم العظــيم الش ـريب ,وتكفــل –
تكفال منه ورمحة – بتيسري إفهامهم إدا.
ذْم مْ مَ
اْل ذذه :ألن ال ــذي يقــرتا لــيس م ــن كــالم البشــر ,هاص ــة إذا تفكــر يف ص ــفات هللا,
 -5تعظ ذ م
وأ ائه ,وأفعاله.
 -3يضو القل عاد التالوة :ألن املعظم لكالم هللا تعاىل يستبشر بـه ,وأينـس لـه ,وال ي فـل
عنه.
 -2تدبر املقروء واملسذموع :إذ ال هـري يف عبـادة ال فقـه فيهـا ,فيحـاول اسـتيعاب املعـا ؛ ألتـا
أوامر رب العاملهل.
 -1ون يتفلع َلبمه ْع ك آية ِبل يلْق ل:
فيتأمــل معــا أ ــاء هللا تعــاىل وصــفاته وأفعالــه ليســتدل مــن عظمــة الفعــل علــى عظمــة الفاعــل,
ويتأســى أبحـوال األنبيــاء وكيــب كــذبوا وضـربوا وقتــل بعضــهم ,و يــنقص هــذا يف ملــو هللا جنــا
بعوض ــة ,و ي ــزد أيض ـ ـا؛ ألن هللا غ ـ ـ ع ــن الع ــاملهل ,ال تنفع ــه تقـ ــول املتق ــهل ,وال يض ــرا فرـ ــور
الكافرين ,ويعت أبحوال املكذبهل ,وأنه إذا غفل وأساء األدب فرمبا أدركته النقمة ,وهكذا.
 -7ون يستشعر َّ
ْوجه يلْه شخْْْل:
ِبن مك َّ خطلب يف القرآن َّ
فعليه أن يقرأ كما يقرأ العبد كتااب هصه به موالا ,أيمر فيه وينهاا.
وهذا ما أكد عليه ابن القيم – رمحه هللا – بقوله(« :)1يذا و دً اَلنتفلع ِبلقرآن ل ع َلبذ
عاد تالوته ومسلعه ،وولق مسع  ،وايضر

( )1الفوائد.)3 ( ,
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يضو ْا َيلطبه ْا تكلم به سبحلنه ْاه يلْه ،إنه خطلب ْاه ل علن لسذلن سذوله 
».
إن ممــا ينيســب لــه يف صــلة املســلمهل املعاصـرين اســالمهم وقــرآتم وتعــاملهم مــع رهبــم ,أن الواحــد
مــنهم ال يشــعر أنــه هــو املقصــود أساس ـا ابألمــر أو التوجيــه ,وأنــه مطالــب بــه ,ولكنــه يشــعر أن
اخلطاب لفالن أو عالن ,فهو يُبعد املس ولية عن نفسه ,و«يـوزع» الواجبـات علـى غـريا ,و ـذا
يتفاعل معها و يسع لكي يلتزم هبا.
فــإذا ق ـرأ آدت القصــص قصــرها علــى الســابقهل ,وإذا ق ـرأ آدت اخلطــاب والتكليــب للرســول 
هصه هبـا ,وإذا قـرأ حادريـة زمـن الصـحابة فهـي ـم فقـ  ,وإذا ـع« :د أيهـا الـذين آمنـوا» فهـي
الص ـحابة أو م ــنيمنهل يف الع ـوا األه ــرل ,آدت الزك ــاة والص ــدقة ل،غني ــاء فق ـ  ,وآدت
ختاط ــب َّ
احلكم والتزام الطاعة للحكام فق  ,وآدت اجلهاد واحلرب للعسكريهل فقـ  ,وآدت الـوالء وا بـة
للسياسيهل فق  ,وآدت الدعوة والبالغ للشيوح والعلماء فق  ,وهكـذا وإذا هبـذا املسـلم توجـه
له آية ,و يُطالب ثكم ,و يكلب بواجب(.)1
 -0ون يتأثر بك آية يتلوهل:
فريتع ــد هوف ـا عن ــد الوعي ــد وذك ــر الن ــار ويستبش ــر فرح ـا عن ــد الوع ــد وذك ــر اجلن ــة ,ويُطأط ــأ رأس ــه
هضوعا عند ذكر هللا تعاىل وأ ائه احلسل وصفاته العال ,و فض صوته وينكسر يف ابطنه حياء
من قبح مقالة الكفار وقلة أدهبم يف دعاويهم.

( )1انظر :مفاتيح للتعامل مع كتاب هللا.)133-135 ( ,
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 -3التَّخلَمَ عا ْوانع الفهم:
وهو جتنب موانع الفهـم ,مثـل أن يصـرف مهَّـه كلَّـه إىل جتويـد احلـروف ,أو يتعصـب راء الرجـال,
أو يتك  ,أو يعشق الدنيا.
والتخلي أيضا عن اعتقادا حصر معا آدت القرآن العظيم فيما تلقنه من تفسري.
وْا وعظم ونواع التَّخلَ:
التخلــي عــن الــذنوب ,وعلــى رأســها أمـرامل القلــوب ,حــأ يتهيــأ القلــب ويســتعد لقبــول كــالم هللا
تعاىل.
وقد حكى اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – قاعدة عقلية يف ذلو فقـال(« :)1قبـول ا ـل ملـا يوضـع
فيه مشروع بتفري ه من ِّ
ضدا».
فالقلــب املطم ـ ن بــذكر هللا تعــاىل وتــالوة القــرآن ينفــر عــن ضــد ذلــو مــن اللهــو وال نــاء ,وكــذلو
العكس ابلعكس ,القلب املشرب ثب ال ناء واللهو ال ينشـر لـذكر هللا وتـالوة القـرآن وال ينتفـع
بذلو.
وقــد جعــل العالمــة ابــن مجاعــة – رمحــه هللا – التَّوبــة أول آداب طالــب العلــم ,فقــال يف معــرمل
تعدادا داب املتعلم(« :)5األول :أن ِّ
يطهر قلبـه مـن ك ِّـل غـ ودنـس وغـل وحسـد وسـوء عقيـدة
وهلـق؛ ليصــلح بــذلو لقبــول العلــم وحفظــه واإلطــالع علــى دقــائق معانيــه وحقــائق غوامضــه ,فــإن
العلم كما قال بعضـهم :صـالة السـر ,وعبـادة القلـب ,وقربـة البـاطن ,وكمـا ال تصـلح الصـالة الـة
هي عبادة اجلوار الظاهرة إال بطهارة الظاهر من احلدث واخلبث,

( )1الفوائد.)57 ( ,
( )5تذكرة السامع واملتكلم.)67 ( ,
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فك ــذلو ال يص ــلح العل ــم ال ــذي ه ــو عب ــادة القل ــب إال بطهارت ــه م ــن هب ــث الص ــفات وح ــدث
ومساو األهال وردي ها.
ِّ
القلب للعلم هرت بركته ونا ,كاألرمل إذا طيبت للزرع نا زرعها وزكا».
وإذا طُيب ُ
 -9ون يترو ْا يوله وَوته:
العلي العظيم ,ويترنب النظر إىل نفسه بعهل الرضا والتزكية(.)1
إذ ال حول وال قوة إالَّ ابهلل ِّ
الاوع الالر :ارداب الظلهرية:
الترم ـل ,وتنظيــب الفــم ِّ
ابلس ـواا ,واســتقبال
كـ ُّ
ـالتطهر ,والتطيُّـب ,ونظافــة املكــان ,ولــبس رييــاب ُّ
ابلسـكينة والوقــار ,والقـراءة علــى ترتيــب املصــحب ,واستحضــار احلــزن والبكــاء,
القبلــة ,واجللــو
َّ
فإن ضرا البكاء فليبو على قسوة قلبه.
سو عن القراءة – إذا عرمل له تثاتب – حأ ينقضي تثاتبه.
وُ ُ
ويقطع القراءة – وجواب – لرد السالم ,وحلمد هللا بعد العطا  ,ولتشميت عـاطس ,ويطقعهـا –
نداب – إلجابة املنيذن.
ويُكــرا ِّاخت ـاذ القــرآن معيشــة ,وتكــرا ق ـراءة مترــنس الفــم ,وتكــرا الق ـراءة اجلهريــة يف األس ـوا ويف
مواطن الل واللهو وجممع السـفهاء ,ومثلـه القـراءة اجلهريـة يف املقـاهي وا ـالت العامـة حيـث ال
يتلهى عنها.
تُسمع القراءة بل َّ

( )1انظر :حق التالوة ,حس شيب عثمان (.)211-399
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ـأول آيــة مــن القــرآن عنــدما يعــرمل لـه شــيء مــن أمــور الــدنيا ,كــأن يقــول – إذا جــاءا
ويُكـرا أن يتـ َّ
َ
وسن}.
أحد{ :ج َئ َ َعلَن ََ َد ٍ ََي مْ َ

َسذلَ َفتم َم َيف َاأل َََّيَِّ َ
اخلَللََْ َذة} وحنـو
أو يقول – حهل حضور الطعـام { :مكلمذوا َوا َش َذربموا َهاَْئْذل َِبَذل و َ

هذا.
وال نــوز أن يقـرأ القــرآن منكوسـا؛ كمــا كــان يفعــل بعــض مــن يلــتمس أن يــرل مــن نفســه احلــذ
واملهارة فيقرأ« :الضالهل وال عليهم امل ضوب غري  » ....عياذا ابهلل من هذا احلال(.)()1
اثنْْل :آداب علْة يف التَّعلْ ْع القرآن:
هناا آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم اجمليد ال يليق مبسلم أن نهلها ,ومنها:
 -1تعهده ِبلقراءة:

َ
قـال تعــاىل{ :يَ َّن الَّذ َذليا يذ َتذلمذذو َن كَتذذلب ََّ
ذلْوا َّ
ذله َم َسذ ًّذرا َو َع َالنََْذةْ
الْذ َذالةَ َووَن َف مقذذوا ممذَّذل َ َزَذَاَذ م
َ َ
اَّلل َووَََذ م
ََ

يَذ َر مجو َن ََتَل َةْ لَّا تَذبموَ } [فاطر.]59 :

ذلدهَ
اَّلل َْذ ذذا َعبذ ذ َ
بعـ ــد أن أريـ ــل هللا تعـ ــاىل علـ ــى العلمـ ــاء الـ ــذين شـ ــونه بقولـ ــه{ :يَ َّمنذَ ذذل َيََ َ
شذ ذذن ََّ َ َ

ال مَعلَ َملء} [فاطر .]58 :ذكر صفات العاملهل بكتابه العاملهل به.

()5
َ
َّ َ
ذلب
يا يَذ َتذلمذذو َن كتَذ َ
يقــول ابــن عاشــور – رمحــه هللا – عنــد تفســريا ــذا ا يــة « :فــاملراد ب ـ {الذذل َ

ََّ
وعرفوا به وهم
اَّلل} املنيمنون به؛ ألتم اشتُ ِّهروا بذلو ُ

( )1انظر :املصدر نفسه.)211 ( ,
( ) ومــن أراد االســتزادة والتفص ــيل يف آداب تــالوة القــرآن ف ــال غــل ل ــه عــن كتــاب« :التبي ــان يف آداب محلــة الق ــرآن,
للنووي» فقد أجاد يف ذلو وأفامل رمحه هللا تعاىل.
( )5التحرير والتنوير.)129/55( ,
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َّ َ
يا وموتمذ ذذوا ال ََع َلذ ذ َذم}
آَيً بَذَْماَذ ذذلً َيف م
امل ـ ـراد ابلعلمـ ــاء .قـ ــال تعـ ــاىل{ :بَذ ذ َ مهذ ذ َذو َ
ص ذ ذ مدوَ الذ ذذل َ

[العنكبــوت .]29 :وهــو أيض ـا كنايــة عــن إ ــاتم ألنــه ال يتلــو الكتــاب إال مــن صــد بــه وتلقــاا
ابعتناء...
فقد أشعر الفعـل املضـارع{ :يَذ َتذلمذو َن} بترـدد تالوهتـم ,فـإن نـزول القـرآن مترـدد ,فكلمـا نـزل

منه مقدار تلقوا وتدارسوا».
 -1عدِّ هجرانه:

ب يَ َّن ََذ َوََْ َّاختَ ملوا َه َلا الَ مق َرآ َن َْ َه مجوْا} [الفرقان.]31 :
الر مس م
{ َوََ َ
لا َّ
وا ََي َ َم
و«معــل هــذا ا يــة الكر ــة ــاهر ,وهــو أن نبينــا  شــكا إىل ربــه هرــر قومــه ,وهــم كفــار قـري
ذا القرآن العظيم ,أي تركهم لتصديقه ,والعمل بـه ,وهـذا شـكول عظيمـة ,وفيهـا أعظـم ختويـب
ملن هرر هذا القرآن العظيم ,فلم يعمل مبا فيه من احلالل واحلرام وا داب واملكارم ,و يعتقـد مـا
فيه من العقائد ويعت مبا فيه من الزواجر والقصص واألمثال»(.)1
َ ابا القْم – محه هللا – ونواع هجر القرآن ،قلا(:)1
وبَذ َّ َ
«هرر القرآن أنواع:
ويدهل :هرر اعه واإل ان به واإلص اء إليه.
والالر :هرر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه ,وإن قرأا وآمن به.
والاللث :هرر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه واعتقاد

( )1أضواء البيان.)317/6( ,
( )5الفوائد.)126 ( ,
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أنه ال يفيد اليقهل ,وأن أدلته لفظية ال حتصل العلم.
والرابع :هرر تدبرا وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه.
واخلذذلْس :هرــر االستشــفاء والتــداوي بــه يف مجيــع أمـرامل القلــوب وأدوائهــا ,فيطلــب شــفاء دائــه
ب يَ َّن ََ ذ َذوََْ
الر مسذ م
مــن غــريا ,ويهرــر التــداوي بــه ,وكــل هــذا داهــل يف قولــهَ { :وََذ َ
ذلا َّ
ذوا ََي َ َم

َّاختَ ملوا َه َلا الَ مق َرآ َن َْ َه مجوْا} [الفرقان ,]31 :وإن كان بعض ا رر أهون من بعض».

وإننا اليوم نشهد هررا للقرآن العظيم يف مجيع أنواع ا رر الة ذكرها العالمة ابن القيم رمحه هللا,
فإىل هللا – وحدا – املشتكى.
لق ــد ُه ِّرـ ـر الق ــرآن احلك ــيم ت ذذالوةْ ,وزه ــد الكث ــري يف مذاكرت ــه وحفظ ــه وتدارس ــه عل ــى ال ــرغم م ــن
حرصــهم الشــديد علــى متابعــة وســائل اإلعــالم بشــأ وســائلها املشــروعة وغــري املشــروعة؛ ليتــابعوا
بلهب وشو أهبار من ال هال م عند هللا تعاىل.
ِّ
ذتملعل ,وارت ــب اس ــتماع الق ــرآن يف أذه ــان كث ــري م ــن الن ــا ابألح ـ ـزان
وهر ـ ـر الق ــرآن اجملي ــد اسذ ذ ْ
ُ
والسـرادقات الــة تقــام للمــآل بــل أقبــل النــا علـى ــاع اللهــو وال نــاء ومزمــار الشــيطان وهرــروا
قرآن الرحيم الرمحن
وه ِّر ـر القــرآن العزيــز تذذدبذ ْرا ,ولــو أنزلــه هللا تعــاىل علــى اجلبــال الرواســي الشــاخمات لتصــدعت مــن
ُ
هشيته ,فقست القلوب ,وحتررت العيون ,فال قلـب يتـدبر فيخشـع ,وال جـوار تنقـاد فتخضـع,
وال عهل تتحرا فتدمع
وه ِّرر القرآن العظيم عمالْ ,فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح – يف واقع النا إال من
ُ
رحم هللا – آدت تقرأ عند القبور ,ويُهدل ريواهبا ل،موات ,مع أن هنيالء األحياء أحوج منهم إىل
ريواهبا وجعلها منهرا للحياة
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بشأ أشكا ا وصورها ,أو تصنع منه التمائم واألحربة فتعلق على صدور ال لمان ,أو يوضع يف
البيوت وا الت والسيارات للحف وال كة زعموا
ِّ
حتلكمل ,ووقع املسلمون يف املنكر األعظم ,بتنحية كتاب هللا عن احلكـم بـهل
ُ
وهرر القرآن العظيم ْ
النا  ,واهتم شرع هللا ابلضعب والعرز والقصور والتخلب عن ركب احلضارة ,وحل حمله القانون
الوضعي الضعيب القاصر كم يف الدماء واألموال واألعرامل
وتداوَي ,وجلأ النا إىل السحرة والعرافهل والدجالهل يطلبون مـنهم
استشفلء
وه ِّرر القرآن الكرمي
ُ
ْ
ْ
الشفاء والدواء ألمراضهم
فهل من عودة وهل من أوبة؟ نسأل هللا تعاىل العفو والعافية يف الدنيا وا هرة(.)1
 -1الرتيث يف َراءته:
َّلس َعلَن ْك ٍ
آَ َذ َرَذَاَلهم لَتَذ َق َروَهم َعلَن الا َ
َث} [اإلسراء.]116 :
قال تعاىلَ { :وَمذ َر ْ
م

ومعل { َذ َرَذَاَلهم} جعلناا فرقا ,أي :أنزلناا منرما مفرقا غري جمتمع صـ ة واحـدة .يقـال :فـر
األشياء إذا ابعد بينهما ,وفر الص ة إذا جزأها.

«قال ابن عبا رضي هللا عنهماَ { :ذ َرَذَاَلهم} :فصلناا»(.)5

( )1انظر :فتح الرمحن يف بيان هرر القرآن ,مد آل عبد العزيز ,وحممود املسال .)2-2 ( ,
( )5رواا البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب :اللتيل يف القرآن.)1652/3( ,
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َّلس َعلَن ْك ٍ
ومعل {لَتَذ َق َروَهم َعلَن الا َ
َث} أي :علـى مهـل وبـ ء وهـي علـة لتفريقـه .واحلكمـة
م
من ذلو :أن تكون ألفا ه ومعانيه أريبت يف نفو السامعهل(.)1

وقال تعاىل آمرا نبيه  أن يقرأ القرآن مبهل وتبيهلَ { :وَتمَ َ الَ مق َرآ َن تَذ َرتَ ْْال} [املزمل.]2 :
وقد امتثل  أمر ربه :فعن قتادة قال :سـألت أنـس بـن مالـو عـن قـراءة النـيب  فقـال« :كـان
د مدا».
وعن قتادة قالُ :س ل أنس :كيب كانت قراءة النيب  ؟
فقــال« :كلن ذ ْ ذ ْدا ،مث َ ذرو« :بسذذم هللا الذذرمحا الذذريْم» ميذذد ببسذذم هللا ،وميذذد ِبلذذرمحا وميذذد
ِبلريْم»(.)1
وتصب حفصة رضي هللا عنها قراءة النيب  فتقـول« :كذلن يقذرو ِبلسذو ة تلهذل ،يذأ تكذون
وطوا ْا وطوا ْاهل»(.)1
«والرتتْ  :جعل الشيء مرتال ,أي مفرقا ,وأصله من قو م :ري ر مرتَّل ,وهو املفلج األسـنان ,أي
املفر بهل أسنانه تفرقا قليال ثيث ال تكون النواجذ متالصقة ,وأريد بلتيـل القـرآن ترتيـل قراءتـه,
أي التمهل يف النطق ثروف القرآن حأ خترج من الفم واضحة مـع إشـباع احلركـات الـة تسـتحق
اإلشباع...

( )1انظر :التحرير والتنوير.)181/12( ,
( )5روامها البخاري يف صحيحه ,كتاب فضائل القرآن ,ابب مد القراءة.)2126 ,2122 ( ,)1652/3( ,
( )3رواا مس ـ ــلم يف صـ ــحيحه ,كتـ ــاب ص ـ ــالة املسـ ــافرين وقصـ ــرها ,ابب ج ـ ـواز النافلـ ــة قائم ـ ــا وقاع ـ ــدا,)217/1( ,
( .)733

عظمة القرآن الكرمي

612

و لئدة هلا أن يرسب حفظه ويتلقاا السامعون فيعلق ثوافظهم ,ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كـي
ال يسبق لف اللسان عمل الفهم.
ش ذعر»(.)1
قــال قائــل لعبــد هللا بــن مســعود :قـرأت املفصــل يف ليلــة فقــال عبــد هللاَ « :ه ذ ملاْ َك َه ذ مَل ال َم
ألتم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان ثرها ,وتتعاقب قوافيها على األ اع .وا ـذ:
إسراع القطع»(.)5
اثلاْل :آداب تتعلق ِبملْحف:
ملــا كــان املصــحب الكــرمي أشــرف كتــاب يف الوجــود ملــا تضــمنه بــهل دفتيــه مــن كــالم اخلــالق املعبــود
جــل جاللــه ,ثكــدت يف حقــه مجلــة مــن ا داب املرعيــة املســتلزمة لطائفــة مــن جوانــب تعظيمــه
القولية والفعلية:
ما ارداب املتأ مكَدة يف يق املْحف ْل يلَ:
 -1اشرتاط الطهل ة ملالْسته ،وحتلشَ التَّْغ يف امسه و مسه ويجمه ،ويطلل ْا يكتذ
القرآن العظْم بتحسَ َخ َطمه وَتمْله ،وون يكت علن و ق يلْق ِبقلْه.
قــال القــرطيب رمحــه هللا(« :)3ومــن حرمتــه أن نلــل ختطيطــه إذا هطــه .وعــن أيب حكيمــة أنــه كــان
يكتب املصاحب ابلكوفة ,فمر على 

( )1رواا البخــاري يف صــحيحه بلفـ  :جــاء رجــل إىل ابــن مســعود فقــال« :قـرأت املفصــل الليلــة يف ركعــة ,فقــال :هــذا
كهذ الشعر».
كتاب ا ذان ,ابب اجلمع بهل السورتهل يف ركعة.)772 ( ,)539/1( ,
ومسلم يف صحيحه ,كتاب صالة املسافرين وقصرها ,ابب ترتيـل القـراءة واجتنـاب ا ـذ ,وهـو اإلفـرا يف السـرعة,
(.)855 ( ,)262/1
( )5التحرير والتنوير.)523-525/59( ,
( )3اجلامع ألحكام القرآن.)22/1( ,
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فنظر إىل كتابته فقال لـه :أجـل قلمـو فأهـذت القلـم فقططتـه( )1مـن طرفـه قطـا ,مث كتتـب وعلـي
 قائم ينظر إىل كتابة؛ فقال :هكذا ,نورا كما نورا هللا عز وجل».
وحنن يف هذا األزمنة ال نعا كثريا مما كان يعانيه السابقون بسبب نعمة هللا علينـا يف وجـود هـذا
املطابع احلديثة ,وعلى رأسها جممع امللو فهد لطباعة املصـحب الشـريب ابملدينـة النبويـة وفـق هللا
القــائمهل عليــه إىل كــل هــري ,ومــع ذلــو يوجــد يف بعــض الطبعــات التراريــة شــيء مــن األهطــاء
املطبعية ,فعلى دور النشر أن تتقي هللا تعاىل يف ذلو ,فال تُـدفع املصـاحب إىل األسـوا إال بعـد
تدقيقها والتأكد متاما من هلوها من أية أهطاء.
وهنــاا ف ــات ضــالة كالقاددنيــة( )5تطبــع املصــاحب ا رفــة ,و ــذا نــب علــى املســلمهل التنبــه ــذا
املنكر العظيم ويتلفوا كل نسخة تظهر فيها أهطاء قلت أم كثرت ص رت أم ك ت سدا للذريعة.
 -1اَل ْا يضذل ة شذَء يلْذه ،وو زخر تذه ،وو حتلْتذه ،وو كتلبتذه ِبيذد الاقذديا ،وو كتلبتذه
ْتجرا.
ِبألعجمْة ،وو اختلذه ْ

(َ )1ط الشَء :قطعه عرضا ,واببه رد .ومنه ق القلم.
انظر :خمتار الصحا  ,)526 ( ,مادة( :قط )».

( )5القلدَينْة :هي إحدل الفر الباطنية اخلبيثة ,هرت سنة (1911م) اب ند ,وكان الداعي ا رجـل يسـمى :مـرزا
غـالم أمحــد ,الـذي ادعــى أنـه املســيح ,مث أنـه نــيب ,مث ادعــى األلوهيـة .وقــد احتضـن القاددنيــة اإلجنليـز حينمــا كــانوا
حكاما مستعمرين للهند وتبنوها وبذلوا لنصرهتا ما يف وسعهم من اإلمكانيات املادية واملعنوية.
«انظر :املوسـوعة امليسـرة لـ،ددن واملـذاهب املعاصـرة .)387 ( ,فـر معاصـرة تنتسـب إىل اإلسـالم ,غالـب بـن
علي عواجي (.»)287/5
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قال القرطيب رمحه هللا(« :)1ومن حرمته أال ل فيه ما ليس منه .ومن حرمته أال لى ابلـذهب,
وال يُكتــب ابلــذهب فــتخل بــه زينــة الــدنيا؛ ورول م ــرية عــن إب ـراهيم :أنــه كــان يكــرا أن لــى
املصحب أو يُكتب ابلذهب أو يعلم رتو ا ي أو يص ر.
وعــن أيب الــدرداء  قــال :قــال رســول هللا « :يذا زخذذر تهم ْسذذلجدكم ويلْذذتم ْْذذليفكم
للدِب ( )1علْكم»(.)1
َّ
وقــال ابــن عبــا رضــي هللا عنهم ـا وقــد رأل مصــحفا ُزيــن بفضــة :ت ــرون بــه الســار وزينتــه يف
جوفه».
 -1اَل ْا استدِب ه ،وو توسده ،وو ْْه عاد وضعه وو ْالولته ،وو ْد الذرجلَ يلْذه ،وو
الرتو به ،وو استعملا الشملا يف تالوله ووخله ،وو تْغ امسه .ووَلَّ يقلا :سو ة صغ ة.
قال القرطيب رمحه هللا(« :)2ومن حرمته أال يتوسد املصحب ,وال

( )1اجلامع ألحكام القرآن.)22/1( ,
(« )5يقـال :دبــر القــوم يـدبرون دابرا :هلكـوا .وأدبــروا :إذا وىل أمــرهم إىل آهـرا فلــم يبــق مـنهم ابقيــة»« .لســان العــرب,
( ,)573/2مادة( :دبر)».
( )3رواا اللمـ ــذي يف« :نـ ـوادر األصـ ــول» عـ ــن أيب الـ ــدرداء ,ووقفـ ــه ابـ ــن املبـ ــارا يف« :الزهـ ــد» ,وابـ ــن أيب الـ ــدنيا يف:
«املصاحب» عن أيب الدرداء.
انظر :فيض القدير ( .)328 ( ,)366/1وكشب اخلفا (.)525 ( ,)92/1
وحسنه األلبا يف صـحيح اجلـامع )282 ( ,)165/1( ,بلفـ « :إذا زهـرفتم مسـاجدكم ,وحليـتم مصـاحفكم,
فالـ ــدمار علـ ــيكم» .والسلسـ ــلة الصـ ــحيحة )1321 ( ,)336/3( ,بلفـ ـ « :إذا زوقـ ــتكم مسـ ــاجدكم ,وحليـ ــتم
مصاحفكم ,فالدمار عليكم».
( )2اجلامع ألحكام القرآن.)22/1( ,
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يعتمد عليه ,وال يرمـي بـه إىل صـاحبه إذا أراد أن يتناولـه .ومـن حرمتـه أال يصـ ر املصـحب؛ رول
األعم عن إبراهيم عن علي  قال :ال يص ر املصحب».
قــال ابــن املســيب( )1رمحــه هللا« :ال تقولـوا ُمصــيحب وال ُمســيرد ,مــا كــان هلل فهــو عظــيم حســن
مجيل»(.)5
«وقاعـدة البــاب كمــا ذكرهــا أبــو حيــان( – )3رمحــه هللا تعــاىل – (ال تصـ ر االســم الواقــع علــى مــن
نب تعظيمه شرعا ,حنـو أ ـاء البـاري تعـاىل ,وأ ـاء األنبيـاء – صـلوات هللا علـيهم – ومـا جـرل
جمرل ذلو؛ ألن تص ري ذلو غض ال يصدر إال عن كافر أو جاهل ...وتص ري التعظيم يثبت
من كالمهم)»(.)2

( )1هو اإلمام سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب القرشي املخزومي ,من أئمة التابعهل وعلمـائهم اإلريبـات ,ومـن
الفقهـاء الكبــار ,قــال ابــن حرــر« :مـن كبــار الثانيــة ,اتفقـوا علــى أن مرسـالته أصــح املراســيل» ,وقــال ابــن املــدي :
«ال أعلم يف التابعهل أوسع علما منه» .مات بعد التسعهل هررية ,وقد انهز الثمانهل.
«انظر :تقريب التهذيب( ,)316-312/1( ,ت.»)561
( )5رواا ابن سعد يف« :الطبقات» .)137/2( ,والذهيب يف« :السري».)338/2( ,
( )3هو حممد بن يوسب بن علي( ,أبو حيان) األندلسي ,ال رانطي ,إمام العربية يف عصرا ,مفسر ,وحمدث ,ومنيرح,
ومقــر  ,اشــتهر ا ــه وطــار صــيته ,وأهــذ عنــه أكــابر عصــرا ,ولــد ب رانطــة ســنة (622ه ــ) ,ومــات ابلقــاهرة ســنة
(722هــ) .مــن مصــنفاته« :البحـر ا ــي » يف التفســري ,و«شــر كتــاب ســيبويه» ,و«تــذكرة النحــاة» و«ارتشــاف
الضرب من لسان العرب» وغريها.
«انظر :طبقات املفسرين .)587/5( ,معرم املنيلفهل.»)782/3( ,
( )2معرم املناهي اللفظية ,لبكر بن عبد هللا أبو زيد.)215 ( ,
وأحـال علـى :السـري ,للـذهيب ( .)538/2الطبقــات ,البـن سـعد ( .)137/2حليـة األوليـاء ( .)531/2احليـوان,
للراح ( .)336/1تذكرة النحاة ,أليب حيان (  .)686املنهيات للحكيم اللمذي ( .)77-76
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«ومن حرمته أال يقال :سورة ص رية .وكرا أبو العاليـة أن يقـال :سـورة صـ رية أو كبـرية؛ وقـال ملـن
عه قا ا :أنت أص ر منها؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكرا مكي( )1رمحه هللا»(.)5
 -2اَل ْا وضع شَء وَه ،وو بذَ وو اَذه ،وو محلذه يذلا دخذوا األْذلكا املمتهاذة ،وو
السذذفر بذذه يَل و ض العذذدو ،وو تعريضذذه ألي نذذوع ْذذا ونذذواع األَذذلا  ،كذذأن يبذ وصذذبعه ِبلريذذق
عاد تقلْ و َه .وو تعريضه ملظلن اْتهلنه وو الاْ ْذا َدسذْته ،كذأن ميمَ َّكذا ْاذه الْذغل وو
اجمللنَ وو الكفل .
()3
قال القرطيب رمحه هللا « :ومن ُحرمته إذا وضع املصحب أال يلكه منشورا ,وأال يضع فوقـه شـي ا
مــن الكتــب حــأ يكــون أبــدا عاليـا لســائر الكتــب ,علمـا كــان أو غــريا .ومــن حرمتــه أن يضــعه يف
حررا إذا قرأا أو على شـيء بـهل يديـه وال يضـعه علـى األرمل .ومـن حرمتـه أالَّ حـوا مـن اللـو
ابلبصا ولكن ي سله ابملاء .ومن حرمته إذا غسله ابملاء أن يتوقَّى النراسات من

( )1هــو مكــي بــن أيب طالــب محــوش بــن حممــد بــن خمتــار األندلســي ,القيســي( ,أبــو حممــد) :كــان فقيهــا مق ـرائ عاملــا
ابلتفسـري والعربيــة .ولــد ابلقـريوان ســنة (322هــ) ونشــأ هبـا ,وطــاف يف بعــض بــالد الشـر  ,مث عــاد إىل بلــدا ,واقـرأ
هبا .مث سكن قرطبـة سـنة (393هــ) ,واقـرأ جبامعهـا وتـويف فيهـا سـنة (237هــ) .لـه مصـنفات كثـرية منهـا« :إعـراب
القرآن» ,و«التبصرة وا داية يف التفسري» ,و«التذكرة ألصول العربية ومعرفة العوامل» وغريها.
«انظر :طبقات املفسرين .)331/5( ,األعالم .)586/3( ,معرم املنيلفهل.»)918/3( ,
( )5اجلامع ألحكام القرآن.)27-26/1( ,
( )3املصدر نفسه.)23/1( ,
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املواضــع ,واملواضــع الــة توطــأ ,فــإن لتلــو ال ســالة حرمــة ,وكــان مــن قبلنــا مــن الســلب مــنهم مــن
يستشـفى ب سـالته .ومـن حرمتـه أال يتخـذ الصـحيفة إذا بليـت ودرسـت وقايـة للكتـب؛ فـإن ذلـو
جاء عظيم ,ولكن حوها ابملاء».
 -1اَل ْذا كتلبتذه علذن األ ض ،وو يذوائط املسذلجد وغ هذل ،وو الكتلبذة يف يواشذْه ،وو
جلده ،كمل يفعله كا ْا طالَّب املدا س.
قال القرطيب رمحه هللا(« :)1ومن حرمته أال يكتب على األرمل ,وال على حائ  ,كما يُفعل به يف
املســاجد ا دريــة ...قــال حممــد بــن ال ـزبري :رأل عمــر بــن عبــد العزيــز ابن ـا لــه يكتــب القــرآن علــى
حائ فضربه».
وَد عمد بعذض اَلَذديا مـن أعـداء القـرآن يف ا ونـة األهـرية مـن اليهـود والنصـارل ,أن يطبعـوا
بعــض ا دت القرآنيــة علــى املالبــس الداهليــة أو األحذيــة أو األورا الــة ت لــب فيهــا املشــلدت
كيدا ابملسلمهل ,وحماولة منهم االنتقا من قدر هذا الكتاب الكرمي.

َ
يا} [األنفال.)5(]31 :
اَّللم َو م
{ َوميََ مك مرو َن َوميََ مك مر م
اَّللم َخ َْذ مر ال ََملك َر َ

 -7اَذذل ْذذا اسذذتعملله يف غ ذ ْذذل مجع ذ لذذه ،كللتاقْ ذ بذذه ،وو تعلْقذذه كحذذرز ،وو زياذذة ،وو
اَتالئه جملرد الترَ به ،يَل غ ذل ْا ونواع اَلستعملَلً الَ مل ُذن الشرع ِبالهل(.)1
***

( )1املصدر نفسه.)22/1( ,
( )5انظر :كيب حنيا ابلقرآن.)92-92 ( ,
( )3انظر :املتحب يف أحكام املصحب ,د .صا بن حممد الرشيد.)53-55 ( ,
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املطل التلسع
الدعوة يلْه وتبلْغه للالس

َّ
الشرعَ يموج م علذن املسذلمَ ْْعذل يف ْشذل ق األ ض وْغل ذل ،العذرب ْذاهم
ين الواج
والعجم ،تبلْج القرآن لغ همَّ ،
والدعوة يلْه ،ويبراز حملساه ،وونذه مي َّجذة هللا علذن اخللذق ,قـال
َ َ
َ لَلا َ
َّلس َْل نمذ مَْ َا يَلََْ َه َم} [النحل.]22 :
َنْلَاَل يَلََْ َ ال مل َك َر لتمذبَذَم َ
هللا تعاىلَ { :وو َ
وأمـر هللا لنبيـه حممـد  هـو أمـر ألمتـه ,وعلـيهم إكمـال تنفيـذ هـذا التبليـغ ,كـل بقـدر اسـتطاعته,
وال شــو أن العلمــاء تقــع علــيهم أعظــم مسـ ولية ,ثكــم ختصصــهم بعلــوم الشـريعة ,وقــدرهتم علــى
شر أحكام القرآن وبيان معانيه للنا .
وقد أوحى هللا تعاىل القرآن لنبيه  لينـذر قومـه ابتـداء ويبل ـه للنـا مجيعـا ,كمـا ذكـر هللا تعـاىل:

َ
 :ه َلا الَ مقرآ من أل َ
منل َمكم بَ َه َوَْا بَذلَ َج} [األنعام.]19 :
{ َووموي ََ يَ ََّ َ
َ

قال الربيع بن أنس(« :)1حق على من اتبـع رسـول هللا  , أن يـدعو كالـذي دعـا رسـول هللا 
 ,وأن ينذر كالذي أنذر»(.)5
واملسلمون كلهم أمة حممد  , ونب عليهم تبليغ رسالته ,كما

( )1هو الربيع بن أنس البكري – ويقال :احلنفي – البصري ,مث اخلراسا  ,قال العرلي وأبو حال« :صدو » .وقال
النســائي« :لــيس بــه أب » .وذكــرا ابــن حبــان يف الثقــات ,ورمــاا بعضــهم ابلتشــيع ,وقــال ابــن حرــر يف التقريــب:
«صدو  ,له أوهام» .أهرج له الستة سـول البخـاري ومسـلم ,ومـات سـنة (121هــ)« .انظـر :هتـذيب التهـذيب,
( ,)539-538/3ت .)261وتقريب التهذيب.»)523/1( ,
( )5تفسري ابن كثري.)579/3( ,
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ْ ةٍ و ََََ وْ َا اتَّذبذع َّن وسذبحل َن مَ
قال تعـاىلَ{ :م ه َذلهَ سبَْلََ وَ َدعو يَ ََل مَ
َ
اَّلل َوَْذل و ََََ
م
اَّلل َعلَن بَ َ َ َ َ َ َ م َ َ
َ َ َ

َ
َ
َ} [يوسب ]118 :فال يكفـي أن يكـون املسـلم صـاحلا يف نفسـه ,بـل عليـه بـذل
ْ َا ال مَم َش َرك َ

اجلهد إلصال ا هرين وهدايتهم.
ْسئولْة العرب وكر:
ين عرب املسلمَ الْوِّ علْهم ْسئولْة خلصة َتله القرآن اجملْد ألنه نذْا بلغذتهم – وكفـى
بذلو شرفا وفخرا م – فهم أعرف النـا أبسـرارا وفحـواا ,فوجـب علـيهم عرضـه علـى العـاملهل,
وشر مزادا ,ومراد هللا فيه.
والعامــل يســمى بســمو العمــل املنــا بــه ,وإن شــرف العــرب ,وعلــو شــأتم ,وأمهيــة مركــزهم ,ومــا
هصــهم هللا بــه مــن امل ـزاد ,جعلهــم مــنيهلهل لنشــر القــرآن العظــيم وتبلي ــه للنــا  ,ولقــد كــرمهم هللا
تعــاىل ابهتيــار أفضــل الرســل مــنهم ,كمــا قــال تعــاىل{ :لََقذ َد َجذذلء مك َم َ مسذذوا َمْذ َذا وَن مف َسذ مك َم َع َْيذذْ

َ
َ
َ َ مؤوف َّ َيْم} [التوبة.]158 :
َعلََْه َْل َعاَت َم َي َريص َعلََْ مكم َِبل مَم َيْاَ َ
فمــأ ينتبــه العــرب مــن غفــوهتم؟ فــإن األمــر جــد هطــري ,واملس ـ ولية عظيمــة ,واألمانــة ريقيلــةَّ ,
وين
واج َّ
عموْذل،
الدعوة يَل القرآن يف هذلا العْذر ،يوجذ علذن العذرب
ْ
خْوصذل واملسذلمَ ْ
ْضذذلعفة اِهذذد ملواجهذذة طغْذذلن املذذلدة ،والْذراعلً امللهبْذذة ،والغذذْو الفكذذري ،واخلال ذذلً
السْلسْة.
وإن التصــدي ــذا الزحــب املخيــب يتطلــب أن يشــعر كــل فــرد ,أنــه علــى ري ــر مــن ري ــور اإلســالم,
ومن هذا الشعور فإنه يندفع الستعمال كل الطر والوسائل املتاحـة ,مـن قنـوات فضـائية ,وبـرامج
إذاعيــة ,وصــحب ,وجمــالت ,وكتــب ,ودعــم لكــل مركــز أو منيسســة أو مجعيــة تســعى لرفــع راي ــة
القرآن العظيم ,وتبلي ه للنا أمجعهل(.)1

( )1انظر :قرآنكم ..د مسلمون.)37-35 ( ,
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اخللسة

وبعد:
فهــذا مــا وفقـ هللا إليــه ,ويســرا ل يف هــذا البحــث« :عظمــة القــرآن الكــرمي» و كــن اســتخال
أبرز نقاطه وأهم نتائره فيما أي :
ووَل :يف ْبليث التَّمهْد:
ْ
َّ
ين «عظمة القرآن» تعّن األْو ارتْة:
أ -و معانيه ,وفخامة أسلوبه.
ب -وسطية منهره.
ج -مشول أحكامه.
د -قوة ثريريا.
هـ -استقامة أهدافه ونبلها.
و -ا يبــة واحلرمــة الــة أوجــدها هللا تعــاىل يف قلــب كــل مــن عــه وقـرأا مــن اإلنــس واجلــن مــنيمنهم
وكافرهم ,ومن اجلماد واحليوان.
ز -الشرف احلاصل لكل من آمن به واستراب له.
 غلبة إعرازا الة أعيت الكافرين عن اإلتيان مبثله.اثنْْل :يف ْبليث البلب األوا:
ْ -1ا «ْظلهر عظمة القرآن» ْل ُيت:
أ -كثرة أ ائه وأوصافه.
احلق ,والنَّبأ
ما ومسلئه الدالة على عظمته :الفرقان ,وال هان ,و ُّ

652

عظمة القرآن الكرمي

الرو  ,واملوعظة ,و ِّ
الشفاء ,وأحسن احلديث.
العظيم ,والبالغ ,و ُّ
وْا ووصل ه الدالة على عظمتـه :احلكـيم ,والعزيـز ,والكـرمي ,واجمليـد ,والعظـيم ,والبشـري ,والنـذير,
وال أيتيه الباطل من بهل يديه وال من هلفه.
ب -التنويه به يف مفتتح أربع وريالريهل سورة.
ج -احلديث عنه يف أواهر ريالث وعشرين سورة.
د -القسم به وعليه يف طان سور.
هـ -اقلن أ اء هللا احلسل بتنزيل القرآن العظيم يف مفتتح تسع سور.
و -نزوله يف أفضل األزمنة (ليلة القدر) ,وأبرقى الل ات وأمجعها (العربية).
ز -عظمة منزله (تبارا وتعاىل) ,وفضل من نزل بـه (ج يـل عليـه السـالم) ,وفضـل مـن نـزل عليـه
(حممد .) 
 تيسري فهمه وحفظه وتالوته للعاملهل. التنويه ثف هللا له َب نْولذه يف أربـع سـور ,ووثاذلء نْولذه يف سـورتهل ,وبعذد نْولذه يف أربـعسور.
ي -التأكيد على عامليته صراحة يف ارينتهل وريالريهل آية.
ا -التنويه هبيمنة القـرآن العظـيم علـى سـائر الكتـب السـابقة عليـه ,وتصـديقه ـا ,يف أربعـة عشـر
نصا من كتاب هللا تعاىل.
ْ -1ا «دَلئ عظمة القرآن» ْل ُيت:
أ -اتِّساقُه على ن واحد.
بُّ -
حتقق أهبارا ال يبية املستقبلية.
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ج -أنَّه معرزة ال تنتهي.
كل ما تاج إليه البشر يف املعاش واملعاد.
د -مجع َّ
هـ -حول القرآن كثريا من علوم الدنيا تصر ا ,أو تلميحا ,أو إشارة ,أو إ اء.
و -هصومه وأعداتا شهدوا بعظمته.
ْ -1ا «عظمة وسلوب القرآن» ْل ُيت:
العامة ,وال يقصر عن مطالب اخلاصة.
أ -ال يعلو عن أفهام َّ
ب -اطب العقل والعاطفة معا.
ج -جودة سبكه وإحكام سردا.
د -تعدد أساليبه واحتاد معناا ,مبعل :أنه يورد املعل الواحد أبلفاظ وطرائق خمتلفة.
هـ -مجعه بهل اإلمجال والبيان ,مع أتما غايتان متقابلتان ,ال نتمعان يف كالم واحد للنا .
و -إناز لفظه ووفاء معناا ,فلو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العـرب يف أن يوجـد أحسـن منهـا
يوجد.
ْ -2ا عظمة «ْقلصد القرآن» ْل ُيت:
أ -إقامة ِّ
الدين وحفظه.
ب -تصحيح العقائد والتصورات.
ج -رفع احلرج عن املكلَّفهل.
د -تقرير كرامة اإلنسان وحقوقه.
الصاحلة ,وإنصاف املرأة وحتريرها من لم اجلاهلية.
هـ -تكوين األسرة َّ
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و -إسعاد املكلَّب يف الدنيا وا هرة.
ْ -1ا «عظمة التشريع القرآر» :مشوله وعدالته وهلودا.
ْ -7ا عظمة «ْقلصد َْص القرآن» ْل ُيت:
أ -إريبات الوحدانية هلل تعاىل ,واألمر بعبادته.
ب -إريبات الوحي والرسالة.
ج -إريبات البعث واجلزاء.
د -تثبيت النيب  وأمته.
هـ -االعتبار أبحوال املرسلهل وأممهم.
و -بيان جزاء األمم السابقة وتاية مصريها.
ز -تربية املنيمنهل على الثقة املطلقة ابهلل يف قضائه وقدرا.
 الدعوة إىل اخلري واإلصال  ,ومنع الفساد. مواجهة اليأ ابلص .ي -بيان قدرة هللا تعاىل على اخلوار .
ا -بيان نعمة هللا على أنبيائه وأصفيائه.
ْ -0ا «ومهَّْة َّ
الدعوة ِبلقرآن» ْل ُيت:
أ -القرآن الكرمي أعظم سال يـنيرير يف نفـو املـدعوين ,فـال يكـن يف صـدور الـدعاة حـرج لـدعوة
النا به.
الدعوة ابلقرآن إىل القرآن هي امليزان الذي يُعرف به صد َّ
بَّ -
الداعية وجتردا وسالمة منهره.
ج -ما أعظم فوز ُّ
الدعاة ابلقرآن ,بشرف «اجملاهدين جهادا كبريا».
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اثلاْل :يف ْبليث البلب الالر:
ْ -1ا ضلئ «استملع القرآن» ْل ُيت:
أ -التعبد ابستماع القرآن أمر متفق على اسـتحبابه ,بـل هـو عـادة األهيـار والصـاحلهل مـن سـلب
األمة.
ب -استماع القرآن سبب لرمحة هللا تعاىل.
ج -استماع القرآن سبب داية اإلنس واجلن.
د -استماع القرآن سبب خلشوع القلب وبكاء العهل.
هـ -استماع القرآن سبب لزددة اإل ان.
ْ -1ا ضلئ «تعلم القرآن وتعلْمه» ْل ُيت:
أ -معلِّم القرآن ومتعلمه متشبه ابملالئكة والرسل.
ب -هري النا وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه.
ج -تعلم القرآن وتعليمه هري من كنوز الدنيا.
د -تعليم القرآن من النفع املتعدي ,فمن علم آية كان له ريواهبا ما تليت.
هـ -الوالدان اللَّذان يعلِّمان أوالدمها القرآن ,يكسيان ُحلَّتهل ال يقوم ما أهل الدنيا.
ْ -1ا ضلئ «تالوة القرآن» ْل ُيت:
أ -ق ـراءة القــرآن حمبوبــة علــى اإلطــال  ,إال يف أح ـوال خمصوصــة جــاء الشــرع ابلنهــي عــن الق ـراءة
فيها.
ب -يف تــالوة كـ ِّـل حــرف مــن القــرآن عشــر حســنات ,وزددة األجــر ومضــاعفته تتناســب وحــال
القار من اإلهال  ,واخلشوع ,والتدبر ,والتأدب مع كتاب هللا.
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تنزل السكينة والرمحة واملالئكة للتالوة.
جُّ -
د -التالوة كلها هري :فال ينب ي للمسلم أن ينصرف عنها ,سواء كان من املهرة املتقنـهل ,أم كـان
من املتعتعهل ,فيتخذ ضعفه حرة يف اإلعرامل عنها.
هـ -التالوة حلية للمنيمنهل ,وحرة على املنافقهل:
* فاملنيمن الذي يقرأ القرآن طيب الظاهر والباطن ,واملنيمن الذي ال يقـرتا يفقـد صـفة هامـة وهـي
طيب الظاهر ,وهذا نقص يف شخصيته البد من تداركه ابإلقبال على التالوة.
* واملنافق بهل حالهل أحسنهما سيع؛ ألنه سيع الباطن ولو حاول التظاهر بصـفات أهـل اإل ـان
وشاركهم بقراءة القرآن.
ْ -2ا ضلئ «يفظ القرآن» ْل ُيت:
علو درجة احلاف يف ا هرة:
أُّ -
* منزلته عند آهر آية يقرتها.
* يلبس اتج الكرامة وحلة الكرامة ويفوز ابلرضى.
* احلاف مع السفرة الكرام ال رة.
ب -احلاف مقدم يف الدنيا وا هرة:
فهو أوىل النا ابإلمارة ,وابإلمامة يف الصالة ,ويف املشورةَّ ,
ومقدم يف ق ا.
وهاص ـته ,وتكــر هم مــن إجــالل هللا تعــاىل ,وال حتــرقهم النــار يــوم
ج -محلــة القــرآن هــم أهــل هللا
َّ
القيامة.
ْ -1ا ضلئ «العم ِبلقرآن»:
ا داية ,والرمحة ,والفال  ,وتكفري السي ات وإصال احلال يف الدنيا وا هرة.
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ابعل :يف ْبليث البلب الاللث:
ْ
ْ -1ا «ْكلنة القرآن يف يْلة املسلمَ» ْل ُيت:
توحد املسلمهل.
أ -القرآن أك عوامل ُّ
ب -القرآن منهج تربية للمسلمهل.
الشريعة.
ج -القرآن مصدر َّ
د -القرآن منهاج حلياة املسلمهل.
هـ -القرآن يوجه املسلمهل إىل ال ُّسنن الثَّابتة.
ْ -1ا «األهداف األسلسْة للقرآن يف يْلة املسلمَ» ْل ُيت:
أ -ا داية إىل هللا تعاىل.
ب -إناد اجملتمع القرآ املتعاون.
ج -حتصهل األمة اإلسالمية من أعدائها.
ْ -1ا «ْاهج القرآن يف يصال املسلمَ» ْل ُيت:
درج يف التشريع.
أ -التَّ ُّ
ب -اإلقناع.
ج -التَّكرار.
د -هتذيب ال رائز واستثمارها إنابيا.
هـ -التَّوازن ُّ
الدنيوي واألهروي.
و -استقراء التَّاريب ألهذ العظة والع ة.
 -2ين «الاْْحة لكتلب هللا» تعّن األْو ارتْة:
أ -اإل ان أبنَّه كالم هللا تعاىل ,والتَّصديق مبا جاء فيه.
بَّ -
شدة حبه وتعظيم قدرا.
ج -العمل مبحكمه ,والتَّسليم ملتشاهبه.
د -حف حدودا ,والعمل مبا فيه.

659

عظمة القرآن الكرمي

631

هـَّ -
شدة الرغبة يف فهمه وتدبرا ,وتالوته ,وتعلمه وتعليمه.
و -االعتبار مبواعظه ,والتخلُّق أبهالقه ,والتأدب آبدابه.
ذب حتريب املبطلهل عنه.
زَّ -
 -2هناا جهود تبذل يف النصيحة لكتاب هللا لكنها قليلة ال تليق بعظمة القرآن الكرمي.
 -6سذذب التَّقْذ يف هذذله الاَّْذذْحة :القصــام النَّكــد بــهل تعلــم القــرآن وحفظــه مــن جهــة وبــهل
العمل به من جهة أهرل ,فأصبحت الوسيلة غاية.
 -7ال يق ــب تعظ ــيم الق ــرآن عن ــد حفظ ــه يف اخلـ ـزائن والرف ــوف ,ب ــل يتع ــداا إىل تعظ ــيم ق ــدرا يف
الصدور.
 -8من غـري الالئـق مبسـلم انل أعلـى الشـهادات العلميـة واخلـ ات العمليـة ,إذا عتـه يقـرأ القـرآن
تعربت من حاله وأمرا؟ فال يقيم حروفه ,وال يقب عند حدودا.
َّ -9
ين واجذ الذ َّذدعوة يَل القذذرآن :يوجــب علــى العــرب هصوصـا واملســلمهل عمومـا ,مضــاعفة
اجلهد؛ ملواجهة ط يان املادة ,والصراعات املذهبية ,وال زو الفكري ,واخلالفات السياسية.
رب العرش الكرمي أن ينفع هبذا اجلهد ,وأن يبارا فيه ,وأن ي فر ل
ويف اخلتلِّ :أسأل هللا العظيم َّ
كل هطأ ,أو سهو ,أو تقصري.
َّ
وأعوذ ابهلل تعاىل من علم ال ينفع ,ومن قلب ال شع ,ومن دعاء ال يُسمع.
وآهــر دع ـواان أن احلمــد هلل ِّ
رب العــاملهل ,وصــلى هللا وس ـلَّم علــى نبيِّنــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه
أمجعهل.
***
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الفهل س
ووَل :منهج الفهار .
ْ
اثنْْل :فهر األحاديث.
اثلاْل :فهر ا اثر.
ابعل :فهر تراجم األعالم.
ْ
خلْسل :ريبت املصادر واملراجع.
ْ
سلدسل :ا تول.
ْ
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ووَلْ :اهج الفهل س
ْ

.1
.5
.3
.2
.2
.6
.7
.8
.9

.11

مت يعداد الفهل س و ْقل للماهج التل::
اعتماد رسم احلروف واأللفاظ إليرادها مع ما بعدها حسب اللتيب األلفبائي.
عــدما االعتــداد (أبل) التعريــب إال مــع لف ـ اجلاللــة ,وعــدم االعتــداد بلفظــة« :ابــن-
ابنة -أبو -أم».
االعتداد ابلواو وحرف اجلر والباء الزائدة.
أنَّ -
عدم التفريق بهل« :أن -إنَّ -
إن».
عدم التفريق بهل مهز الوصل والقطع.
ا مزة الة على الواو أو األلب أو الن ة اعت ت مهزة.
اعتبار (ال) حرف مستقل.
ض ِّمن األحاديث القولية والفعليـة والتقريريـة ,وكـذا أوصـاف النـيب
فهر أطراف احلديث ُ
 , وضمن كذلو األحاديث القدسية مع اإلشارة إليها.
يف «ريبــت املصــادر واملراجــع» قُــدم اســم الكتــاب األقــل يف عــدد الكلمــات إذا اشــلا
عــدة كتــب يف جــزء مــن االســم مثــال« :هــذا القــرآن»« ,هــذا القــرآن يف مائــة حــديث»
قدم األول .وإذا اتفق كتاابت يف االسم ل اعتماد اسم املنيلب وفقا لللتيب األلفبائي.
يف «ا تول» ل اعتماد الفهر التفصيلي؛ لتعم الفائدة املرجوة منه.
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اثنْْل :هرس األيلديث

طرف اَديث
(و)
آت حممدا الوسيلة.........................................
أبشروا ,فإن هذا القرآن طرفه بيد هللا.............................
أبصر رسول هللا  يف مشر ريقيب.............................
إذا زهرفتم مساجدكم..........................
إذا كانوا ريالرية فلينيمهم أحدهم...........................
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال..................
علي....................................................
اقرأ َّ
اقرأ فالن ,فإتا السكينة تنزلت.................................
اقرأ د ابن حضري.............................................
اقرتوا القرآن.............................................
أكثر منافقي أمة قراتها.............................
أال أيها النا  ,فإتا أان بشر...............................
أال وإ اترا فيكم ريقلهل................................
أال وإ تيت أن اقرأ القرآن راكعا..............................
أما بعد :أال د أيها النا .................................
إن األشعريهل إذا أرملوا يف ال زو............................
إن أعظم املسلمهل جرما.....................................

الْفحة
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إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.........................
إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما...............................
أن رسول هللا  أملى عليه...................................
أن رسول هللا  بعث معاذا وأاب موسى.....................
أن رسول هللا  كان يقرئهم العشر آدت.........................
إن فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل.........................
إن يف اجلنة مائة درجة...........................................
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة.................................
إن هلل أهلهل من النا ..............................................
إن من إجالل هللا..................................................
إن مما يلحق املنيمن من عمله...................................
أان عند ن عبدي (قدسي)........................................
أان النذير العردن...................................................
إنا بعثتو ألبتليو (قدسي).....................................
إنا مثل صاحب القرآن كمثل....................................
إنه بل أنكم تريدون أن.......................................
إ اترا فيكم ما إن متسكتم به......................................
إ ألعرف أصواب رفقة األشعريهل..............................
أوصى بكتاب هللا.................................................
أ ب أحدكم إذا رجع إىل أهله..................................
أيكم ب أن ي دو كل يوم إىل بطحان...........................
أيهم أكثر أهذا للقرآن............................................
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(ب)
ب س ما ألحدهم يقول.........................
بسم هللا الرمحن الرحيم ,من حممد رسول هللا.....................................
(ً)
تعاهدوا هذا القرآن..............................
تلو السكينة تنزلت ابلقرآن.....................
تويف رسول هللا  وأان ابن عشر سنهل...................
( )
احلمد هلل ,كتاب هللا واحد.........................
(خ)
هدمت رسول هللا  عشر سنهل...................
هريكم من تعلم القرآن وعلمه...........................
(د)
الدين النصيحة .......................................
(ذ)
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به............................
()
رأيت رسول هللا  يوم فتح مكة وهو يقرأ.............
(س)
عت النيب  يقرأ يف امل رب ابلطور...........................................
(ص)
صدقة تصد هللا هبا عليكم............................
صلوا صالة كذا يف حهل كذا................................
الصيام والقرآن يشفعان.....................................
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(ف)
فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا.............................
فإن هلق نيب هللا كان القرآن..............................
فرغت د أاب الوليد؟.......................................
(ق)
القرآن شافع مشفع......................................
(َ)
كان رسول هللا  يتكع يف حرري.........................
كان رسول هللا  يش ل ,فإذا ......................
كان رسول هللا  يعلمنا االستخارة.........................
كان رسول هللا  يعلمنا القرآن......................
كان نيب هللا  درينا عن ب إسرائيل..........................................
كان يقرأ ابلسورة فريتلها.............................
كان د مدا.......................................
كانت مدا...................................
الك دء ردائي والعظمة إزاري (قدسي).........................................
كتاب هللا هو حبل هللا املمدود................
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي....................................................
(ا)
لتلبسها صاحبتها من جلباهبا.......................
ملا أمر هللا رسوله  أن يعرمل..................
لو كان القرآن يف إهاب..............................
ليس منا من يت ن ابلقرآن.........................
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(ِّ)
املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام.....................
ما من ب إال أعطي ما مثله............................
املنيمن للمنيمن كالبنيان املرصو ...............................................
املنيمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به...................
مثل الذي يقرأ القرآن.............................
مثل املنيمن الذي يقرأ القرآن....................................................
مثل املنيمنهل يف توادهم............................
من اغتسل يوم اجلمعة..........................
من تعا م يف نفسه.........................
من تعظم يف نفسه أو اهتال...................
من جاء ابحلسنة فله عشر أمثا ا (قدسي)..........................
من جاء مسردي هذا...................
من حف عشر آدت.....................
من دعاء إىل هدل كان له.....................
من دل على هري فله مثل.......................
من سن يف اإلسالم سنة.....................
من علم آية من كتاب هللا...........................
من غدا إىل املسرد........................
من قام بعشر آدت.......................
من قرأ مبائة آية يف ليلة..........................
من قرأ حرفا من كتاب هللا...........................
من كان معه فضل هر....................
من انم عن حزبه........................
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(هذ)
هذا أوان تلس العلم....................
هذا سبيل هللا مستقيما.....................
هل تدري ما حق العباد على هللا....................
(و)
وإذا قام صاحب القرآن.............................
وهللا يف عون العبد......................
وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا...........................................
ويكسى والدا حلتهل..........................
(َل)
ال حتاسد إال يف ارينهل......................
ال تنافس بينكم إال يف ارينتهل.....................................................
ال حسد إال على ارينتهل......................
ال حسد إال يف ارينتهل...................
ال ينيمن أحدكم حأ...........................................................
ال يقعد قوم يذكرون هللا – عز وجل -إال.......................................
(ي)
د عبادي إ حرمت الظلم (قدسي).............................................
د علي سل هللا ا دل........................
ينيتى ابلقرآن يوم القيامة....................
ينيم القوم أقرتهم...............................
نيء صاحب القرآن يوم القيامة...................
رج يف هذا األمة.........................
يقال لصاحب القرآن.........................

عظمة القرآن الكرمي
طرف األثر
(و)

أجل قلمو
أهذن أزرهن فشققنها
إذا أردل العلم فأريريوا القرآن
إذا سرا أن تعلم جعل العرب
اقرتوا القرآن ,فإنه نعم الشفيع
اقرتوا القرآن ,وال ت رنكم
إن استطعت أن تتقرب إىل هللا
إن عدد درج اجلنة
إن هذا الصرا
إن هذا القرآن مأدبة هللا
إنا أهاف أن يكون
إنا نزل أول ما نول
إ ألقرأ حزيب
أول من قدم علينا مصعب
(ب)
بينا النا بقاء يف صالة الصبح
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اثلاْل :هرس اراث

صليبه
علي بن أيب طالب
عائشة
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن عبا
أبو هريرة
أبو أمامة
هباب بن األرت
عائشة
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود
أبو الدرداء
عائشة
عائشة
ال اء بن عازب
عبد هللا بن عمر

الْفحة
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جتدوا عند هللا
تعلموا ,تعلموا
تعلموا هذا القرآن
مث أسندوا عظم ذلو

(ً)

(ث)
(ٍ)

جلست إىل جملس
مجعت ا كم يف عهد رسول هللا
( )
حبل هللا القرآن
(خ)
هذها ,فوهللا ي هري مما على األرمل
(ض)
ض ِّم َن هللا ملن قرأ القرآن
َ
(ف)
(فرقناا) :فصلناا
فقال النراشي :فهل معكم شيء
فلما أنزل هللا هذا يف براء
(ق)
قرأ عمر سورة مرمي

عبد هللا بن عبا
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود
عتبان بن مالو
حممد بن سريين
عبد هللا بن عبا
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن عبا
عبد هللا بن عبا
أم سلمة
عائشة
أبو معمر

عظمة القرآن الكرمي

621

(َ)

كاد اخلريان أن يهلكا
كان القراء أصحاب جملس عمر
كنا يف اجلاهلية نعبد احلرر
(ا)
لقد عشت برهة من دهري
لقد كان تنوران
ملا قَ ِّد َم املهاجرون األولون
ملا نزلت (يدنهل عليهن)
لو جعل ألحد مخس قالئص
ليس من منيدب إال
(ِّ)
ما جالس القرآن أحد
ما كان لنا مخر غري
مرت امرأة بعيسى ابن مرمي
من أحب أن يعلم أنه ب هللا
من أحب القرآن فليبشر
من مجع القرآن فقد محل أمرا عظيما
ِّ
وعلَّم يُدعى يف امللكوت عظيما
من َعل َم َ
من قرأ القرآن واتبع ما فيه

أبو ُمليكة
عبد هللا بن عبا
أبو رجاء العطاردي
عبد هللا بن عمر
أم هشام بنت حاررية
عبد هللا بن عمر
أم سلمة
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود
قتادة
أنس بن مالو
هيثمة بن عبد الرمحن
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن عمرو
عيسى ابن مرمي
عبد هللا بن عبا

625
(هذ)
هذا السرود فأين البكي؟
هذا كهذ الشعر
(و)
وأقرأ أبو عبد الرمحن يف إمرة عثمان
(َل)
ال ي رركم من قرأ القرآن
ال يص ر املصحب
(ي)
د أهل السو ما أعرزكم
د معشر القراء استقيموا
يرحم هللا نساء املهاجرات األول
يقتسمون مرياث حممد 
ينب ي حلامل القرآن أن

عظمة القرآن الكرمي

عمر بن اخلطاب
عبد هللا بن مسعود
سعد بن عبيدة
عمر بن اخلطاب
علي بن أيب طالب
أبو هريرة
حذيفة
عائشة
عبد هللا بن مسعود
عبد هللا بن مسعود

عظمة القرآن الكرمي

623
اَلسم
(و)

ابعل :هرس تراجم األعالِّ
ْ

إبراهيم هليل أمحد
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي
أمحد بن علي بن حرر العسقال
أمحد بن فار بن زكرد بن حممد
أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم
أمحد بن حممد بن علي بن حرر ا يتمي
أمحد نسيم سوسة
إ اعيل بن إسحا بن إ اعيل بن محاد
إ اعيل بن عبد الرمحن بن أيب كر ة
إ اعيل بن عمر بن كثري
إ اعيل بن حممد بن الفضل القرشي
أصحمة بن ثر
إيتهل دينيه
(ب)
براون

الشهرة

البقاعي
الزجاج
الشاطيب
ابن حرر
ابن فار
أبو طاهر السلفي
ابن حرر ا يتمي

السدي الكبري
ابن كثري
األصبها
النراشي

الْفحة
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622
(ٍ)

جان ابتيست أهونيمو
جرير بن عطية بن حذيفة الكليب
جرينيه
جنكيز هان
جورج حنا
( )
احلراج بن يوسب بن احلكم
احلسن بن يسار البصري
احلسهل بن أمحد بن هالويه
احلسهل بن حممد بن عبد هللا الطييب
احلسهل بن حممد بن املفضل األضفها
محد بن حممد بن إبراهيم بن هطاب البسة
()
الربيع بن أنس البكري
(ز)
زدد بن لبيد بن ريعلبة األنضاري
(س)
سد فيشر
سعيد بن جبري بن هشام األسدي
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب
سفيان بن سعيد بن مسرو الثوري

احلراج
احلسن البصري
ابن هالويه
الطييب
الراغب
اخلطايب

(صحايب ) 

ابن املسيب
سفيان الثوري
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سفيان بن عيينة بن أيب عمران
سليمان بن األشعث بن شداد
سليمان بن مهران الكاهلي
(ش)
شريح بن احلارث بن قيس
(ع)
عامر بن شراحيل الشعيب
عامر علي داود
عبد احلق بن غالب بن عطية ال رانطي
عبد احلميد بن حممد املصطفى ابن ابديس
عبد الرتوف بن علي زين العابدين املناوي
عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار الرازي
عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السيوطي
عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي
عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب
عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا آل سعدي
عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي
عبد هللا بن حبيب السلمي
عبد هللا بن عمر بن حممد البيضاوي
عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
عبد امللو بن عبد العزيز بن جريج
عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن مناف القرشي

622

أبو داود
األعم
القاضي شريح
أبو عمرو
ابن عطية
ابن ابديس
املناوي
السيوطي
ابن اجلوزي
الثعاليب
السعدي
العز بن عبد السالم
أبو عبد الرمحن
البيضاوي
ابن جريج

626
عكرمة ال بري املد
علي بن أمحد الواحدي النيسابوري
علي بن إ اعيل األشعري
علي بن هلب بن عبد امللو بن بطال
علي بن املبارا اللحيا
علي بن حممد أبو احلسن املاوردي
علي بن حممد ا مدي
عمرو بن عثمان بن قن احلارريي
عنلة بن شداد بن عمرو العبسي
عيامل بن موسى بن عيامل اليحصيب
(غ)
غوستاف لوبون
(ف)
الفضيل بن عيامل بن مسعود التميمي
فنساي مونتاي
(ق)
القاسم بن سالم ا روي
القاسم بن فريا بن هلب بن أمحد الشاطيب
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي
قيس بن عبد هللا بن عمرو
(َ)
كات ستيفنز
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عكرمة
الواحدي
أبو احلسن األشعري
ابن بطال
اللحيا
املاوردي
ا مدي
سيبويه
القاضي عيامل

أبو عبيد

الناب ة اجلعدي
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كعب بن زهري بن أيب سلمى
الكونت هنري ديو اسلي
(ا)
لبيد بن ربيعة بن مالو
لورا فيشيا فاغلريي
لويس سيديو
الليث بن املظفر بن نصر اخلراسا
(ِّ)
املبارا بن حممد بن حممد اجلزري
جماهد بن ج املخزومي
حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة
حممد بن أمحد بن أيب األنصاري
حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
حممد بن أمحد بن علي الب دادي
حممد بن إدريس القرشي الشافعي
حممد األمهل بن حممد املختار الشنقيطي
حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية
حممد بن جرير الط ي
حممد بن حبان بن أمحد التميمي
حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم
حممد رشيد بن علي رضا
حممد بن سريين البصري

627

(صحايب )

(صاحيب )

الليث
ابن األريري
ابن مجاعة
القرطيب
الذهيب
أبو منصور اخليا
الشافعي
الشنقيطي
ابن القيم
ابن جرير
ابن حبان
ابن مقسم
ابن سريين

628
حممد الطاهر بن عاشور
حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم
حممد بن عبد الرزا احلسي أبو الفبض
حممد بن عبد العظيم الزرقا
حممد بن علي بن عمر التميمي
حممد بن علي بن حممد الشوكا
حممد بن عمر بن حسهل القرشي
حممد بن حممد بن حممد بن علي
حممد بن حممد بن حممد ال زال
حممد بن حممد بن مصطفى العمادي
حممد بن مكرم بن علي بن منظور
حممد انصر الدين بن نو األلبا
حممد بن نصر بن احلراج املروزي
حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم
حممد بن يوسب بن علي األندلسي
حممد بن يوسب بن علي الكرما
حممود بن عمر بن حممد الزخمشري
مطرف بن عبد هللا بن الشخري
مكي بن أيب طالب محوش األندلسي
منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي
ميمون بن قيس بن جندل
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ابن عاشور
املباركفوري
الزبيدي
الزرقا
املازري
الشوكا
الفخر الرازي
ابن اجلزري
أبو حامد ال زال
أبو السعود
ابن منظور
األلبا
املروزي
الفريوز آابدي
أبو حيان
الكرما
الزخمشري

السمعا
األعشى

عظمة القرآن الكرمي

(ن)
انفع بن عبد الرمحن بن املد
نصر بن حممد السمرقندي
نصري سلهب
(و)
الولبد بن امل رية بن عبد هللا بن عمرو
(ي)
بن زدد بن عبد هللا الديلمي
بن شرف بن مري بن حسن
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موىل ابن عمر
السمرقندي

الفراء
النووي
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621
خلْسل :ثب املْلد واملراجع
ْ

ووَل :كت التفس وعلوِّ القرآن وْل يتبعه.
ْ
( )1اْلتقلن يف علوِّ القرآن :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي .حتقيق وختـريج فـواز أمحـد
زمرل ,دار الكتاب العريب -بريوت ,الطبعة األوىل1252 ,هـ.
( )1األيلديذذث واراث الذذوا دة يف ضذذلئ سذذو القذذرآن الكذذرمي :دراســة ونقــد د .إبـراهيم
علي السيد علي عيسى .دار السالم -القاهرة ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
( )1وخالق محلة القرآن :حممد بن احلسهل ا جري .حتقيق فواز أمحد زمرل ,دار الكتاب
العريب -بريوت ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
( )2يعجذذلز القذذرآن الكذذرمي :أ.د .فضــل حســن عبــا وســناء فضــل عبــا  .دار الفرقــان-
عمان ,الطبعة الرابعة1255 ,هـ
َّ
( )1األْالا يف القرآن الكذرمي :حممـد ابـن قـيم اجلوزيـة .منتخـب مـن إعـالم املـوقعهل ,حتقيـق
سعيد حممد نر ,دارا ملعرفة -بريوت ,الطبعة الثانية1213 ,هـ.
( )7اَلنتْل للقرآن :أبـو بكـر ابـن الطيـب البـاقال  .حتقيـق د .حممـد عصـام القضـاة ,دار
عمان ,الطبعة األوىل ,السنة بدون.
الفتحَّ -
( )0ونوا القرآن :مصطفى احلمصي .مكتبة ال زال -دمشق ,الطبعة األوىل1253 ,هـ.
(ِ )3بلقذذرآن وسذذلم هذذيَلء :عبــد العزيــز ســيد ال ـزاوي .دار القلــم -دمشــق ,الطبعــة األوىل,
1255هـ.
( )9بذذدائع التفسذ اِذذلْع لتفسذ ابذذا القذذْم :مجــع وختـريج يســري الســيد حممــد .دار ابــن
اجلوزي -الدمام ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
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()17

الره ذذلن يف علذ ذوِّ الق ذذرآن :حمم ــد ب ــن هب ــادر بــن عب ــد هللا الزركش ــي .حتقي ــق حمم ــد أب ــو
الفضل إبراهيم ,دار املعرفة -بريوت ,الطبعة الثانية1391 ,هـ.
بْذذلئر ذوي التمْْذذْ يف لطذذلئف الكتذذلب العْيذذْ :حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آابدي.
حتقيق حممد علي النرار ,املكتبة العلمية -بريوت ,الطبعة بدون.
بالغ ذذة تْذ ذريف الق ذذوا يف القذ ذذرآن الك ذذرمي :د .عب ــد هللا حمم ــد النقـ ـرا  .دار قتيب ــة-
دمشق ,الطبعة األوىل1253 ,هـ.
التبْ ذذلن يف آداب محل ذذة الق ذذرآن :ـ ـ ب ــن ش ــرف الن ــووي .حتقي ــق نبي ــل ب ــن منص ــور
البصارة ,دار الدعوة -الكويت ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
التبْذ ذلن يف وَس ذذلِّ الق ذذرآن :حمم ــد اب ــن ق ــيم اجلوزي ــة .بعناي ــة ط ــه يوس ــب ش ــاههل ,دار
الكتاب العريب.
الت ذذلكل يف و ضذ ذ األذك ذذل  :حمم ــد بــن أيب بك ــر الق ــرطيب .دراســة وحتقي ــق ف ـواز أمح ــد
زمرل ,دار الكتاب العريب -بريوت ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
الرتبْذ ذذة يف كتذ ذذلب هللا :حمم ــود عب ــد الوه ــاب فاي ــد .دار االعتص ــام -الق ــاهرة ,الطبع ــة
اخلامسة1398 ,هـ.
التسهْ لتأوي التاْي (سو ة البقرة) :مصـطفى بـن العـدوي .دار القاسـم -الـردمل,
الطبعة األوىل1216 ,هـ.
التْذذوير الفذذّن يف القذذرآن :ســيد قطــب .دار الشــرو  -القــاهرة ,الطبعــة الثالثــة عشــرة,
1213هـ.
تعظذذْم شذذأن القذذرآن يف السذذو املكْذذة :أ.د .عــاطب قاســم املليرــي .الطبعــة األوىل,
1251هـ.
تفسذ ذ ارلوس ذذَ ( و املع ذذلر يف تفسذ ذ الق ذذرآن العظ ذذْم والس ذذبع املا ذذلر) :حمم ــود
ا لوسي .دار إحياء اللاث العريب -بريوت ,الطبعة الرابعة1212 ,هـ.

()11
()11
()11
()12
()11
()17
()10
()13
()19
()17

عظمة القرآن الكرمي
()11
()11
()11
()12
()11
()17
()10
()13
()19
()17

623

تفس ومسلء هللا اَسىن :إبراهيم بن السري الزجـاج .حتقيـق أمحـد يوسـب الـدقا  ,دار
املأمون -دمشق1983 ,م.
تفس ابا ِبديس :عبد احلميـد بـن ابديـس .منيسسـة املعـارف للنشـر والطبـع -اجلزائـر,
الطبعة األوىل1211 ,هـ.
تفس ذ البغذذوي (ْعذذلمل التاْي ذ ) :احلســهل بــن مســعود الب ــوي .حتقيــق هالــد بــن عبــد
الرمحن العو ومروان سوار ,دار املعرفة -بريوت ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
تفس ذ ذ البْضذ ذذلوي (ونذ ذذوا التاْي ذ ذ ووس ذ ذرا التأوي ذ ذ ) :عب ــد هللا ب ــن عم ــر الش ـ ـريازي
البيضاوي .دار الفكر -بريوت.
تفس الاعللل (اِواهر اَسلن يف تفس القرآن) :عبد الرمحن بن حممد بـن خملـوف
الثعاليب .منيسسة األعلمي للمطبوعات -بريوت.
تفس ابا مجْي (التسهْ لعلوِّ التاْيذ ) :حممـد بـن أمحـد بـن ُجـزي الكلـيب -حتقيـق
حممد عبد املنعم وإبراهيم عطوا ,أم القرل للطباعة -القاهرة ,الطبعة بدون.
تفس ذ اِاللذذَ :جــالل الــدين ا لــي وجــالل الــدين الســيوطي .دار الكتــاب العــريب-
بريوت ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
تفس ذ ابذذا اِذذوزي (زاد املس ذ يف علذذم التفس ذ ) :عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد
اجلوزي .املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثالثة1212 ,هـ.
تفس ويب يْلن (البحر احملْط) :حممد بـن يوسـب الشـهري أبيب حيـان األندلسـي .دار
الفكر -بريوت ,الطبعة الثالثة213 ,هـ.
تفسذ ذ الذ ذرازي (التفسذ ذ الكبذ ذ ) :حمم ــد ب ــن عم ــر ب ــن احلس ــهل ال ـرازي .دار الكت ــب
العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
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تفس الُْمشري (الكشلف عا يقلئق التاْي وعْون األَلوي يف وجذوه التأويذ ):
حمم ــود ب ــن عم ــر الزخمش ــري .حتقي ــق عب ــد ال ــرزا امله ــدي ,دار إحي ــاء الـ ـلاث الع ــريب-
بريوت ,الطبعة بدون.
تفس السعدي (تْس الكرمي الرمحا يف تفس كالِّ املالن) :عبـد الـرمحن بـن انصـر
الســعدي .حتقيــق ابــن عثيمــهل ,منيسســة الرســالة -بــريوت ,الطبعــة األوىل1251 ,ه ــ.
(عدد األجزاء .)1
تفس السعدي (تْس الكرمي الرمحا يف تفس كالِّ املالن) :عبـد الـرمحن بـن انصـر
السعدي .دار املد  -جدة ,الطبعة بدون1218 ,هـ( .عدد األجزاء.)2 :
تفسذ ويب السذعود (ي شذلد العقذ السذلْم يَل ْذْاَي القذرآن الكذرمي) :حممـد بـن حممــد
العمادي .دار إحياء اللاث العريب -بريوت.
تفس ذ السذذمرَادي (حبذذر العل ذوِّ) :نصــر بــن حممــد بــن أمحــد الســمرقندي .حتقيــق :د.
حممود مطرجي ,دار الفكر -بريوت.
تفس السمعلر :منصور بـن حممـد بـن عبـد اجلبـار السـمعا  .حتقيـق دسـر بـن إبـراهيم
وغنيم بن عبا بن غنيم ,دار الوطن -الردمل ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
تفسذ السذذْوطَ (الذذد املااذذو يف التفسذ ِبملذذأثو ) :عبــد الــرمحن بــن الكمــال جــالل
الدين السيوطي .دار الفكر –بريوت1993 ,م.
تفس الشعراوي :حممد متول الشعراوي ,أهبار اليوم -القاهرة.
تفس الشاقْطَ (وضواء البْلن يف ييضذل القذرآن ِبلقذرآن) :حممـد األمـهل بـن حممـد
املختار اجلك الشنقيطي .مكتبة ابن تيمية -القاهرة ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
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تفسذ الشذذوكلر ( ذذتح القذذدير اِذذلْع بذذَ ذذّن الروايذذة والد اسذذة يف علذذم التفسذ ):
حممد بن علي بن حممـد الشـوكا  .اعتـل بـه سـعيد حممـد اللحـام ,دار الفكـر -بـريوت,
الطبعة األوىل1215 ,هـ.
تفس ذ الْذذاعلر :عبــد الــرزا بــن مهــام الصــنعا  .حتقيــق :د .مصــطفى مســلم حممــد,
مكتبة الرشد -الردمل ,الطبعة األوىل211 ,هـ.
تفس الطري (جلْع البْلن عا وجوه أتويذ آي القذرآن) :حممـد بـن جريـر الطـ ي.
دار الفكر -بريوت1212 ,هـ.
تفسذ ابذذا علشذذو (التحريذر والتاذذوير) :حممــد الطـاهر ابــن عاشـور .منيسســة التــاريب-
بريوت ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
تفس ابا عطْة (احملر الوجْْ يف تفسذ الكتذلب العْيذْ) :عبـد احلـق بـن غالـب بـن
عطية األندلسي .حتقيق عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد ,دار الكتـب العلميـة -بـريوت,
الطبعة األوىل1213 ,هـ.
تفسذ القذلمسَ (حملسذا التأويذ ) :حممـد مجـال الـدين القـا ي .حتقيـق حممـد فـنياد عبــد
الباقي ,دار إحياء اللاث العريب -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
تفس القذرطل (اِذلْع أليكذلِّ القذرآن) :حممـد بـن أمحـد األنصـاري القـرطيب .حتقيـق
وختـريج د .حممــد إبـراهيم احلفنــاوي و د .حممــود حامــد عثمــان ,دار احلــديث -القــاهرة,
الطبعة األوىل1212 ,هـ.
تفس ذ ابذذا كا ذ (تفس ذ القذذرآن العظذذْم) :إ اعيــل بــن عمــر بــن كثــري .دار الفكــر-
بريوت1211 ,هـ( .عدد األجزاء.)2 :
تفس ابا كا (تفس القرآن العظْم) :إ اعيل بن عمر بن كثري .حتقيق مجاعـة مـن
الباحثهل ,دار احلديث -القاهرة ,الطبعة األوىل1255 ,هـ( .عدد األجزاء.)8 :
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تفس املال (تفس القرآن اَكذْم) :حممـد رشـيد رضـا .دار املعرفـة -بـريوت ,الطبعـة
الثانية.
التفس ذ ذ املا ذ ذ يف العقْذ ذذدة والش ذ ذريعة واملذ ذذاهج :أ.د .وهب ــة الزحيل ــي .دار الفك ــر –
دمشق ,الطبعة الثانية1252 ,هـ.
التفسذ ذ املوض ذذوعَ ل ذذآلَيً القرآنْ ذذة املتعلق ذذة ِبلكتذ ذ الس ذذملوية :د .عب ــد العزي ــز
الدردير موسى .دار الطباعة ا مدية -القاهرة ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
تفسذ ذ الاس ذذفَ (ْ ذذدا َ التاْيذ ذ ويق ذذلئق التأويذ ذ ) :عب ــد هللا ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــود
النسفي .دار إحياء اللاث العريب -بريوت.
تفس الوايدي (الوج يف تفس الكتلب العْيْ) :علي بـن أمحـد الواحـدي .حتقيـق
صفوان عدانن داوودي ,دار القلم -دمشق ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
تقري وْألي تفس الطري :د .صـال عبـد الفتـا اخلالـدي .دار القلـم -دمشـق,
الطبعة األوىل1218 ,هـ.
الامذذر الذذدار ْذذا صذذحْحة األلبذذلر يف ضذذلئ القذذرآن وويكلْذذه :إب ـراهيم املنــاوي.
القاهرة ,الطبعة بدون.
جوان ذ ْذذا عظمذذة القذذرآن الكذذرمي :د .عبــد البــاري حممــد داود .دار تضــة الشــر –
القاهرة ,الطبعة األوىل5115 ,م.
جذواهر القذذرآن :أبـو حامــد ال ـزال الطوســي .حتقيـق :د .حممــد رشـيد رضــا القبــا  ,دار
إحياء العلوم -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
يديث القرآن عا القذرآن :حممـد بـن عبـد الـرمحن الـراوي .مكتبـة العبيكـان -الـردمل,
الطبعة األوىل1212 ,هـ.
يرز األْلر ووجه التهذلر يف القذراءاً السذبع :القاسـم بـن فـريا بـن هلـب الشـاطيب.
دار الكتاب النفيس -حلب ,الطبعة الثانية1255 ,هـ.
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يفظ القرآن الكرمي :حممد بن عبد هللا الدوي  .دار الوطن -الـردمل ,الطبعـة الثانيـة,
1218هـ.
يق التالوة :حس شيب عثمان .دار املنارة -جدة ,الطبعة الثانية عشرة1218 ,هـ.
يق القرآن الكرمي علذن الاذلس :يوسـب علـي بـديوي .دار ابـن كثـري -دمشـق ,الطبعـة
األوىل1212 ,هـ.
اَكم والتحلكم يف خطلب الذويَ :عبـد العزيـز مصـطفى كامـل .دار طيبـة -الـردمل,
الطبعة األوىل1212 ,هـ.
خْذذلئص القذذرآن الكذذرمي :د .فهــد بــن عبــد الــرمحن الرومــي .رائســة إدارات البحــوث
العلمية واإلفناء والدعوة واإلرشاد -الردمل ,الطبعة اخلامسة1211 ,هـ.
د اسذذلً يف عل ذوِّ القذذرآن الكذذرمي :د .فهــد الرومــي .مكتبــة التوبــة -الــردمل ,الطبعــة
األوىل1213 ,هـ.
د اسلً َرآنْة :حممد قطب .دار الشرو  -القاهرة ,الطبعة السادسة1211 ,هـ.
دعوة يَل تدبر القرآن الكرمي :خمتار شاكر كمال .دار البشري -عمان ,الطبعة األوىل,
1212هـ.
دَلئق التفس اِلْع لتفس ابا تْمْة :أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة .حتقيـق حممـد
السيد اجلليند ,منيسسة علوم القرآن -دمشق ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
دَللذذة ومس ذذلء س ذذو الق ذذرآن الك ذذرمي ْ ذذا ْاظ ذذو يضذذل ي :د .حممــد هليــل جير ــو.
منيسسة الرسالة -بريوت ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
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عمـ ــان ,الطبعـ ــة األوىل,
دْذ ذذوع الق ذ ذراء :حممـ ــد شـ ــومان أمحـ ــد الرملـ ــي .دار النفـ ــائسَّ -
1253هـ.
دوا ذذع عاليذذة املسذذلمَ ِبلقذذرآن الكذذرمي :د .الســيد حممــد نــو  .دار اليقــهل -مصــر,
الطبعة األوىل1218 ,هـ.
وائع اْلعجلز يف القْص القرآر :حممود السيد حسـن .املكتـب اجلـامعي احلـديث-
اسكندرية ,الطبعة بدون.
سذذْكلوجْة القْذذة يف القذذرآن الكذذرمي :هتــامي نقــرة .الشــركة التونســية للتوزيــع -تــونس,
1972م.
علملْ ذ ذذة الق ذ ذذرآن الك ذ ذذرمي :د .وهب ـ ــة الزحيل ـ ــي .دارا ملكت ـ ــيب -دمش ـ ــق ,الطبع ـ ــة األوىل,
1251هـ.
عظمة القرآن :عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل ,بدون.
عظمذذة القذذرآن ودعوتذذه يَل اخل ذ والكمذذلا :د .حممــد مجعــة عبــد هللا .مكتبــة املنتــزة-
مصر ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
العذذودة يَل القذذرآن ملذذلذا وكْذذف :د .جمــدي ا ــالل .دار التوزيــع والنشــر اإلســالمية –
القاهرة -الطبعة األوىل1252 ,هـ.
ذذتح الذذرمحا يف بْذذلن هجذذر القذذرآن :حممــد آل عبــد العزيــز وحممــود املــال  .دار طيبــة
اخلضراء -مكة ,الطبعة الثانية5115 ,م.
الفتويلً الرِبنْة يف ارَيً القرآنْة :د .عبد الباري حممد داور .دار تضـة الشـر -
القاهرة ,الطبعة األوىل5115 ,م.
فض ــائل الق ــرآن :مج ــع وترتي ــب إبـ ـراهيم عب ــد امل ــنعم الش ـربي  .دار اب ــن كث ــري -الزق ــازيق,
الطبعة األوىل1219 ,هـ.
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ض ذذلئ الق ذذرآن :أمح ــد ب ــن ش ــعيب ب ــن عل ــي النس ــائي .حتقي ــق ــري اخل ــول ,منيسس ــة
الكتب الثقافية -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
ضلئ القرآن :جعفر حممد الفـرديب .حتقيـق وختـريج د .يوسـب عثمـان ج يـل ,مكتبـة
الرشد -الردمل ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
ضلئ القرآن :أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم .حتقيـق وختـريج جمموعـة مـن البـاحثهل ,دار
ابن كثري -دمشق ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
ضذذلئ القذذرآن :عمــاد الــدين إ اعيــل بــن عمــر ابــن كثــري ,حتقيــق وختـريج أبــو إســحا
احلوي األريري ,مكتبة ابن تيمية -القاهرة ,الطبعة األوىل 1216هـ.
ضلئ القرآن وتالوته وخْلئص تالتذه ومحلتذه :عبـد الـرمحن بـن أمحـد الـرازي .حتقيـق
وخت ـ ـريج د .ع ـ ــامر حس ـ ــن ص ـ ـ ي ,دار البشـ ــائر اإلس ـ ــالمية -ب ـ ــريوت ,الطبع ـ ــة األوىل,
1212هـ.
ضذذلئ القذذرآن ومحلتذذه يف السذذاة املطهذذرة :حممـد موســى نصــر .دار اليقــهل -البحـرين,
الطبعة الثانية1211 ,هـ.
ضذذلئ القذذرآن وْذذل ونذذْا ْذذا القذذرآن ِبكذذة وْذذل ونذذْا ِبملدياذذة :حممــد بــن أيــوب بــن
الضريس البرلي .حتقيق عروة بدير ,دار الفكر -دمشق ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
ق ذذه َذ ذراءة الق ذذرآن الك ذذرمي :س ــعيد يوس ــب .مكتب ــة الس ــنة -الق ــاهرة ,الطبع ــة األوىل,
1252هـ.
لس ذذفة الرتبْ ذذة يف الق ذذرآن الك ذذرمي :عم ــر أمح ــد عم ــر .دار املكت ــيب -دمش ــق ,الطبع ــة
األوىل1251 ,هـ.
ذ ذذْض الذ ذذرمحا يف األيكذ ذذلِّ الفقهْذ ذذة اخللصذ ذذة ِبلقذ ذذرآن :د .أمح ــد س ــا ملح ــم .دار
عمان ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
النفائسَّ -
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يف ظ ذ ذذالا الق ذ ذذرآن :س ـ ــيد قط ـ ــب .دار الش ـ ــرو  -الق ـ ــاهرة ,الطبع ـ ــة الثالث ـ ــة عش ـ ــرة,
1217هـ.
َلعدة يف ضلئ القرآن :ابـن تيميـة .دراسـة وحتقيـق د .سـليمان بـن صـا القرعـاوي,
مكتبة الظالل -األحساء ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
القرآن شريعة اجملتمع :د .عارف هليـل حممـد أبـو عيـد .دار األرقـم -الكويـت ,الطبعـة
األوىل1212 ,هـ.
الق ذذرآن شذ ذريعة اجملتم ذذع :عب ــد هللا زي ــدان أب ــو معم ــر .املنش ــأة العام ــة للنش ــر والتوزي ــع-
طرابلس ,ليبيا ,الطبعة األوىل1393 ,م.
القذذرآن الكذذرمي را َيذذه وآدابذذه :إب ـراهيم علــي عمــر .مكتبــة الفــال  -الكويــت ,الطبعــة
األوىل1212 ,هـ.
الق ذذرآن الك ذذرمي ؤي ذذة تربوي ذذة :د .س ــعيد إ اعي ــل عل ــي .دار الفك ــر الع ــريب -الق ــاهرة,
الطبعة األوىل1251 ,هـ.
القذذرآن الكذذرمي ْذذا ْاظذذو غذذريب :د .عمــاد الــدين هليــل .دار الفرقــان ,الطبعــة األوىل,
1216هـ.
َذ ذذرآنكم َي ْسذ ذذلمون :إب ـ ـراهيم ب ــن حممـ ــد الض ــبيعي .مط ــابع البادي ــة ,الطبعـ ــة األوىل,
1216هـ.
َْص القرآن الكرمي :أ.د .فضل حسـن عبـا  .دار الفرقـان -عمـان ,الطبعـة األوىل,
1251هـ.
القْص القرآر :عماد زهري حاف  .دار القلم -دمشق ,الطبعة األوىل1211 ,هـ.
القْذذص القذذرآر يف ْاطوَذذه وْفهوْذذه :عبــد الكــرمي اخلطيــب .دار املعرفــة -بــريوت,
الطبعة الثانية1972 ,م.
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القواع ذذد اَس ذذلن لتفسذ ذ الق ذذرآن :عب ــد ال ــرمحن ب ــن انص ــر الس ــعدي مكتب ــة الرش ــد-
الردمل ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
الكلملً اَسلن ْمذل يعذَ علذن اَفذظ واَلنتفذلع ِبلقذرآن :حممـد بـن مصـطفى بـن
شعيب .مكتبة آل دسر -اجليزة ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
الكلْذذلً الشذذرعْة يف القذذرآن الكذذرمي :د .احلســن حريفــي .دار ابــن عفــان -القــاهرة,
الطبعة األوىل1253 ,هـ.
كْذذف نتوجذذه يَل العل ذوِّ والقذذرآن الكذذرمي ْْذذد هل :د .نــور الــدين عــل .دار الرتيــة-
دمشق ,الطبعة األوىل1255 ,هـ.
كْذذف نتعلْ ذ ْذذع القذذرآن الكذذرمي :د .يوســب القرضــاوي .منيسســة الرســالة -بــريوت,
الطبعة األوىل1255 ,هـ.
كْذ ذذف َنْذ ذذل ِبلقذ ذذرآن :نبيـ ــه زكـ ــرد عبـ ــد ربـ ــه .دار احلـ ــرمهل -الدوحـ ــة ,الطبعـ ــة األوىل,
1213هـ.
ْبليذذث يف عل ذوِّ القذذرآن :منــاع القطــان .منيسســة الرســالة -بــريوت ,الطبعــة اخلامســة
والثالريون1218 ,هـ.
املتحذذف يف ويكذذلِّ املْذذحف :د .صــا بــن حممــد الرشــيد .منيسســة الــردن -بــريوت,
الطبعة األوىل1252 ,هـ.
ُمتْر تفس البغوي :د .عبد هللا بن أمحد علي الزيـد .دار السـالم -الـردمل ,الطبعـة
األوىل1255 ,هـ.
املدخ لد اسة القرآن الكرمي :أ.د .حممد بن حممد أبو شهبة .غرا للنشر والتوزيع-
الكويت ,الطبعة األوىل1252 ,هـ.
املْ ذذليف :عب ــد هللا ب ــن أيب داود س ــليمان اب ــن األش ــعث السرس ــتيا  .دار الكت ــب
العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1392 ,هـ.

665

عظمة القرآن الكرمي

()111

ْعذذلمل القْ ذذة يف الق ذذرآن الك ذذرمي :حممــد هــري العــدوي .دار العــدوي -عمــان ,الطبع ــة
األوىل1218 ,هـ.
ْعلر القرآن الكرمي :أمحد بن حممد بن إ اعيل املعروف ابلنحا  .حتقيـق حممـد علـي
الصابو  ,جامعة أم القرل -مكة املكرمة ,الطبعة األوىل1219 ,هـ.
املعج ذذْة الك ذذرى :حمم ــد أب ــو زه ــرة .دار الفك ــر الع ــريب للطباع ــة والنش ــر1391 ,ه ـ ـ-
1971م.
املعجذذْة واْلعجذذلز يف القذذرآن الكذذرمي :د .ســعد الــدين الســيد صــا  .دار املعــارف-
القاهرة ,الطبعة الثانية1993 ,م.
ْعر ذذة شذذأن القذذرآن الكذذرمي :حممــد أبــو البشــر رفيــع الــدين .دار الفنــون -جــدة ,الطبعــة
األوىل1218 ,هـ.
ْع القرآن الكرمي :عبد الفتا عساكر .املركز الثقايف املقاولون العرب -القـاهرة ,العـدد
الثالث ,الطبعة الثانية1211 ,هـ
ْع القرآن ومحلته يف يْلة السلف :عبيد بن أيب نفيع الشـعيب .دار الـوطن -الـردمل,
الطبعة الثانية1217 ,هـ.
ْفذذلتْح للتعلْ ذ ْذذع القذذرآن :د .صــال عبــد الفتــا اخلالــدي .دار القلــم -دمشــق,
الطبعة الثانية121 ,هـ.
ْذذا وس ذرا عظمذذة القذذرآن :د .ســليمان بــن حممــد الص ـ ري .دار ابــن األريــري -الــردمل,
الطبعة األوىل1255 ,هـ.
ْذذا وس ذرا القذذرآن :د .علــي حممــد العمــاري .مكتبــة وهبــة -القــاهرة ,الطبعــة األوىل,
1251هـ.
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ْالهذ ذ العر ذذلن يف علذ ذوِّ الق ذذرآن :حمم ــد عب ــد العظ ــيم الزرق ــا  -املكتب ــة العصـ ـرية –
بريوت ,الطبعة األوىل1255 ,هـ.
ْاهج السلف يف العالية ِبلقرآن الكرمي :د .بدر بن انصر البـدر .دارا ـدي النبـوي-
املنصورة ,الطبعة األوىل1252 ,هـ.
ْذذاهج القذذرآن يف تابْذ الرسذذوا  وتكرميذذه :عبــد الــرمحن بــن عبــد اجلبــار هوســاوي.
دار الذهائر -الدمام ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
الابأ العظْم :د .حممد عبد هللا دراز .دار القلم – الكويت ,الطبعة الرابعة1397 ,هـ.
الاشر يف القراءاً العشر :حممد بن حممد بن علي ابن اجلـزري .حتقيـق علـي الضـباع,
دار الكتاب العريب -بريوت .الطبعة بدون.
الاْْحة لكتلب هللا :د .حاف بن حممـد احلكمـي .دار ابـن اجلـوزي -الـدمام ,الطبعـة
األوىل1216 ,هـ.
ا ذذدى والبْ ذذلن يف ومس ذذلء الق ذذرآن :ص ــا ب ــن إبـ ـراهيم البليه ــي .دار مس ــلم -ال ــردمل,
الطبعة الثالثة1218 ,هـ.
عم ــان ,الطبع ــة األوىل,
ه ذذلا الق ذذرآن :د .ص ــال عب ــد الفت ــا اخلال ــدي .دار املن ــارَّ -
1212هـ.
ه ذذلا الق ذذرآن :عب ــد احل ــي العم ـرا  .اللرنــة املش ــلكة لنش ــر إحي ــاء ال ـلاث اإلس ــالمي-
امل رب واإلمارات .الطبعة األوىل1213 ,هـ.
ه ذذلا الق ذذرآن يف ْلئ ذذة ي ذذديث نب ذذوي :د .حمم ــد زك ــي حمم ــد هض ــر .الطبع ــة الثاني ــة,
1218هـ.
الذذويَ احملمذذدي :حممــد رشــيد رضــا .الزه ـراء لإلعــالم العــريب -القــاهرة ,الطبعــة األوىل,
1218هـ.
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تْال :د .أنس أمحد كرزون .منيسسة الطباعـة والصـحافة والنشـر .الطبعـة
و ت القرآن تر ْ
الثانية1216 ,هـ.
يعلمه ذذم الكت ذذلب -التعلْذ ذ ْ ذذع الق ذذرآن الك ذذرمي :حمم ــد ه ــري الش ــعال .دار أفن ــان-
دمشق ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
اَديث وعلوْه:
اْليسلن يف تقري صحْح ابا يبذلن :حممـد بـن حبـان البسـة .بلتيـب عـالء الـدين
علــي بــن بلبــان الفارســي ,منيسســة الرســالة -دمشــق ,حتقيــق شــعيب األرانتو  ,الطبعــة
األوىل1218 ,هـ.
ويك ذذلِّ اِا ذذلئْ وب ذذدعهل :حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــا  .املكت ــب اإلس ــالمي -ب ــريوت,
الطبعة الرابعة1216 ,هـ.
األدب املفرد :حممد بن إ اعيل البخاري .حتقيـق حممـد فـنياد عبـد البـاقي ,دار البشـائر
اإلسالمية -بريوت ,الطبعة الثالثة1219 ,هـ.
ي واء الغلْ ذ يف خت ذريج ويلديذذث ْاذذل السذذبْ  :حممــد انصــر الــدين األلبــا  .املكتــب
اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
بلوغ املراِّ ْا ودلة األيكلِّ :أمحد بن علي بن حرر العسقال  .حتقيق وختـريج ـري
بن أمهل الزهريي ,مكتبة الدليل -اجلبيل الصناعية ,الطبعة األوىل217 ,هـ.
حتفذذة األيذذوذي بشذذر جذذلْع الرتْذذلي :حممـد بــن عبــد الــرمحن املبــاركفوري .دار إحيــاء
اللاث العريب -بريوت ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
ترتْ ويلديث صحْح اِلْع الْغ وزَيدته علن األبواب الفقهْة :رتبه
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وبوبه عو نعيم الشريب .مكتبة املعارف -الردمل ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
الرتغْذ والرتهْذ ْذذا اَذذديث الشذريف :عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي املنــذري .دار
إحياء اللاث العريب -بريوت ,الطبعة الثالثة1388 ,هـ.
توضذذْح األيكذذلِّ ْذذا بلذذوغ امل ذراِّ :عبــد هللا بــن عبــد الــرمحن البســام .مكتبــة ومطبعــة
النهضة احلديثة -مكة املكرمة ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
ج ذذلْع األص ذذوا يف ويلدي ذذث الرس ذذوا :املب ــارا ب ــن حمم ــد اب ــن األري ــري اجل ــزري .حتقي ــق
وختريج عبد القادر األرانتو  ,دار الفكر -دمشق ,الطبعة الثانية1213 ,هـ.
جلْع العلوِّ واَكم :عبد الرمحن بن أمحد بن رجـب .حتقيـق طـار بـن عـومل هللا بـن
حممد ,دار ابن اجلوزي -الدمام ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
يلشْة السادي علن ساا الاسلئَ :أبو احلسن نـور الـدين بـن عبـد ا ـادي السـندي.
(مطبوع مع سنن النسائي) ,اعتل به عبد الفتا أبو غدة ,مكتبـة املطبوعـات -حلـب,
الطبعة الثانية1216 ,هـ.
خلذذق و عذذلا العبذذلد :حممــد بــن إب ـراهيم بــن إ اعيــل البخــاري .حتقيــق د .عبــد الــرمحن
عمرية ,دار املعارف -الردمل1398 ,هـ.
الْهذذد :أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل .حتقيــق حممــد الســعيد بســيو  ,دار الكتــاب العــريب-
الطبعة األوىل1216 ,هـ.
الْهذ ذذد :عب ــد هللا ب ــن املب ــارا امل ــروزي .حتقي ــق حبي ــب ال ــرمحن األعظم ــي ,دار الكت ــب
العلمية -بريوت ,بدون اتريب.
سلسلة األيلديث الْحْحة :حممـد انصـر الـدين األلبـا  .مكتبـة املعـارف -الـردمل,
عدة طبعات خمتلفة التاريب.
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سذذاا الرتْذذلي :حممــد بــن عيســى اللمــذي .حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر وآهــرون ,دار
إحياء اللاث -بريوت .بدون اتريب.
ساا الدا َْ :عبـد هللا بـن عبـد الـرمحن الـدرامي .حتقيـق وختـريج جمموعـة مـن البـاحثهل.
دار احلديث -القاهرة ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
س ذذاا ويب داود :س ــليمان ب ــن األش ــعث السرس ــتيا  .حتقي ــق حمم ــد حم ــي ال ــدين عب ــد
احلميد ,دار الفكر -بريوت ,بدون اتريب.
ساا سعْد با ْاْو  :سعيد بن منصور .حتقيق د .سعيد بـن عبـد هللا آل محيـد ,دار
العاصمة -الردمل ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
الس ذذاا الك ذذرى :أمح ــد ب ــن ش ــعيب النس ــائي .حتقي ــق د .عب ــد ال ف ــار البن ــداري وس ــيد
كسروي حسن ,دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1211 ,هـ.
سذذاا ابذذا ْلجذذه :حممــد بــن يزيــد الفــزوي  .حتقيــق حممــد فـنياد عبــد البــاقي ,دار الفكــر-
بريوت .بدون اتريب.
شر السادي علن ساا ابا ْلجه :أبـو احلسـن نـور الـدين بـن عبـد ا ـادي السـندي.
حتقيق هليل مأمون شياحا ,دار املنييد -الردمل ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
صذذحْح األدب املفذذرد للبخذذل ي :حممــد انصــر ال ـدين األلبــا دار الصــديق -اجلبيــل,
الطبعة األوىل1212 ,هـ.
صذذحْح البخذذل ي :حممــد بــن إ اعيــل البخــاري ,حتقيــق حممــد علــي القطــب ,مكتــب
العبيكان -الردمل ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
صذذحْح الرتغْ ذ والرتهْ ذ  :حممــد انصــر الــدين األلبــا  .مكتبــة املعــارف -الــردمل,
الطبعة األوىل1251 ,هـ.

()111
()112
()111
()117
()110
()113
()119
()177
()171

عظمة القرآن الكرمي
()171
()171
()172
()171
()177
()170
()173
()179
()107
()101
()101

667

صذذحْح اِذذلْع الْ ذذغ وزَيدتذذه :حممــد انصــر الــدين األلبــا  .املكتــب اإلســالمي-
بريوت ,الطبعة الثانية1216 ,هـ.
صحْح ابا يبلن :حممد بن حبان بن أمحد البسة .حتقيق شعيب األرنـنيو  ,منيسسـة
الرسالة -بريوت ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
صحْح ابا خْمية :حممد بـن إسـحا بـن هز ـة السـلمي النيسـابوري .حتقيـق د .حممـد
مصطفى األعظمي ,املكتب اإلسالمي -بريوت1391 ,هـ.
صذ ذذحْح سذ ذذاا الرتْذ ذذلي ِبختْذ ذذل السذ ذذاد :حممـ ــد انصـ ــر الـ ــدين األلبـ ــا  .املكتـ ــب
اإلسالمي -بريوت ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
صذ ذذحْح سذ ذذاا ويب داود ِبختْذ ذذل السذ ذذاد :حممـ ــد انصـ ــر الـ ــدين األلبـ ــا  .املكتـ ــب
اإلسالمي -بريوت ,الطبعة األوىل1219 ,هـ.
ص ذذحْح س ذذاا اب ذذا ْلج ذذه ِبختْ ذذل الس ذذاد :حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــا  .املكت ــب
اإلسالمي -بريوت ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
صذ ذذحْح سذ ذذاا الاسذ ذذلئَ ِبختْذ ذذل السذ ذذاد :حممـ ــد انصـ ــر الـ ــدين األلبـ ــا  .املكتـ ــب
اإلسالمي -بريوت ,الطبعة األوىل1219 ,هـ.
ص ذذحْح ْس ذذلم :مس ــلم ب ــن احلر ــاج القش ــريي .حتقي ــق حمم ــد فـ ـنياد عب ــد الب ــاقي ,دار
احلديث -القاهرة ,الطبعة األوىل1215 ,هـ.
صحْح ْسلم بشر الاووي :ى بن شرف النووي .حتقيق هليل مأمون شـيحا ,دار
املعرفة -بريوت ,الطبعة اخلامسة1219 ,هـ.
ض ذذعْف اِ ذذلْع الْ ذذغ وزَيدت ذذه :حممــد انصــر الــدين األلبــا  .املكتــب اإلس ــالمي-
بريوت ,الطبعة الثانية1399 ,هـ.
ع ذذون املعب ذذود ش ذذر س ذذاا ويب داود :حمم ــد مش ــس احل ــق العظ ــيم آابدي .دار الكت ــب
العلمية -بريوت ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
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تح البل ي شر صذحْح البخذل ي :أمحـد بـن علـي بـن حرـر العسـقال  .مكتبـة دار
الفيحاء -دمشق ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
الفتح الرِبر ترتْ ْساد اْلْلِّ ومحد بذا يابذ الشذْبلر( ،مـع خمتصـر شـرحه بلـوغ
األما من أسرار الفتح الـراب ) :كالمهـا ثليـب أمحـد عبـد الـرمحن البنـا .دار الشـهاب-
القاهرة ,بدون اتريب.
ض هللا الْمد يف توضْح األدب املفرد للبخل ي :فضل هللا أمحد اجليال  .حتقيـق
عمان ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
يوسب بن أمحد البكري ,دار املعالَّ -
ذذْض القذذدير شذذر اِذذلْع الْذذغ  :عبــد الــرتوف املنــاوي .حتقيــق محــدي الــدمرداش
حممد ,مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة املكرمة ,الطبعة األولة1218 ,هـ.
َمع الْوائد وْابع الفوائد :علي بـن أيب بكـر ا يثمـي .دار الكتـاب العـريب -بـريوت.
الطبعة الثالثة1215 ,هـ.
املسذتد َ علذن الْذحْحَ :حممــد بـن عبـد هللا احلـاكم .دراســة وحتقيـق مصـطفى عبــد
القادر عطا ,دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1211 ,هـ.
ْساد اْلْلِّ ومحد با ياب  :أمحد بن حنبل الشيبا  .منيسسة قرطبة -القاهرة ,بدون
اتريب.
ْساد اْلْلِّ ومحد با ياب (املوسوعة اَدياْة) :حتقيق وختريج مجاعة من البـاحثهل,
اشراف شعيب األرننيو  .منيسسة الرسالة -بريوت ,الطبعة الثانية1251 ,هـ.
ْسذذاد الشذذلَْْ :ســليمان بــن أمحــد الط ـ ا  .حتقيــق محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي,
منيسسة الرسالة -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
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ْش ذذكلة املْ ذذلبْح :حمم ــد ب ــن عب ــد هللا الت ي ــزي .حتقي ــق حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــا ,
املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثالثة1212 ,هـ.
ْْاف ابذا ويب شذْبة :عبـد هللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة .حتقيـق كمـال يوسـب احلـوت,
مكتبة الرشد -الردمل ,الطبعة األوىل1219 ,هـ.
ْْاف عبذد الذرزاق :عبـد الـرزا بـن مهـام الصـنعا  .حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي,
املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثانية1213 ,هـ.
ْعلمل الساا :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطاب .حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد حامد
الفقي ,دار املعرفة -بريوت ,بدون اتريب.
ْعجم الطرار األوسط :سليمان بن أمحد الط ا  .حتقيـق طـار بـن عـومل هللا وعبـد
ا سن احلسي  ,دار احلرمهل -القاهرة1212 ,هـ.
ْعجم الطرار الكب  :سليمان بن أمحد الط ا  .حتقيق محـدي عبـد احلميـد السـلفي,
مكتبة العلوم واحلكم -املوصل ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
املعلم بفوائد صحْح ْسلم :حممد بن علي املازري .حتقيـق حممـد الشـاذل النيفـر ,دار
ال رب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثانية1995 ,م.
ْوسوعة اَل ظ ابا يجر العسقالر اَدياْة :جمموعة من البـاحثهل .جملـة احلكمـة-
املدينة ,الطبعة األوىل1255 ,هـ.
العقْدة:
وحبلث اجملتهذديا يف اخلذالف بذَ الاْذل ى واملسذلمَ :نيقـوال يعقـوب غ يـل .مصـر,
الطبعة األوىل1911 ,م.
وثر اْلميلن يف حتَْ األْة اْلسالْْة ضد األ كل ا داْذة :عبـد هللا بـن عبـد الـرمحن
اجلربوع .أضواء السلب -الردمل ,الطبعة األوىل1251 ,هـ.
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األسفل املقدسة :علي عبد الواحد وايف .تضة مصر -القاهرة ,الطبعة األوىل ,بدون.
وعالِّ الابوة :علي بن حممد املاوردي .دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة بدون.
اَتضذذلء الْ ذراط املسذذتقْم ملخللفذذة وصذذحلب اِحذذْم :ابــن تيميــة .حتقيــق وتعليــق د.
انصر بن عبد الكرمي العقل .دار العاصمة -الردمل ,الطبعة السادسة1219 ,هـ.
اْلمي ذذلن و كلن ذذه يقْقت ذذه نواَض ذذه :د .حمم ــد نع ــيم دس ــهل .مكتب ــة الف ــال  -الكوي ــت,
الطبعة األوىل1213 ,هـ.
الرهذذلن والذذدلْ علذذن كفذذر ْذذا يكذذم بغ ذ التاْي ذ  :أمحــد بــن انصــر املعمــر .مكتبــة
طيبة -الردمل ,الطبعة األوىل1219 ,هـ.
التذذرَ ونواعذذه وويكلْذذه :د .انصــر بــن عبــد الــرمحن اجلــديع .مكتبــة الرشــد -الــردمل,
الطبعة الرابعة1218 ,هـ.
توضْح املقلصد وتْحْح القواعد يف شر َْْدة ابذا القذْم :أمحـد بـن إبـراهيم بـن
عيسى .املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثالثة1216 ,هـ.
دَلئ الابوة وْعر ة ويواا صلي الشريعة :أمحد بن احلسهل علـي البيهقـي .حتقيـق
د .عبد املعطي قلعري ,دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
كلئْ اْلميلن :حممد قطب .دار إشبيليا -الردمل ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
الْواجر عا اَذرتاف الكبذلئر :أمحـد بـن حممـد ا يتمـي .دار احلـديث -القـاهرة ,الطبعـة
األوىل1212 ,هـ.
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ش ذذر العقْ ذذدة الواس ذذطْة :حمم ــد هلي ــل هـ ـرا  .دار ا ر ــرة -الثقب ــة ,الطبع ــة األوىل,
1211هـ.
ش ذذع اْلمي ذذلن :أمح ــد ب ــن احلس ــهل ب ــن عل ــي البيهق ــي .حتقي ــق أيب ه ــاجر زغل ــول ,دار
الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1211 ,هـ.
ال ذذاهج األمس ذذن يف ش ذذر ومس ذذلء هللا اَس ذذىن :حمم ــد ب ــن مح ــد احلم ــود .مكتب ــة اإلم ــام
الذهيب -الكويت ,الطبعة األوىل1215 ,هـ.
نواَض اْلميلن القولْة والعملْة :د .عبد العزيز بـن حممـد العبـد اللطيـب .دار الـوطن-
الردمل ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
الفقه ووصوله:
اْليكذذلِّ يف وصذذوا األيكذذلِّ :علــي بــن حممــد ا مــدي .املكتــب اإلســالمي -بــريوت,
الطبعة الثانية1215 ,هـ.
خْلئص الشريعة اْلسالْْة :د .عمر بن سليمان األشقر .مكتبة الفال  -الكويت,
الطبعة الثانية1216 ,هـ.
َواعد األيكلِّ يف ْْذلخ األَِّ :عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم السـلمي (العـز بـن عبـد
السالم) .حتقيق :طه عبد الرتوف سعد ,أم القرل للطباعة والنشر .بدون اتريب.
اجملمذذوع شذذر املهذذلب للش ذ ازي :ـ بــن شــرف النــووي .حتقيــق حممــد املطيلعــي,
مكتبة اإلرشاد -جدة.
املستْذذفن ْذذا علذذم األصذذوا :حممــد بــن حممــد ال ـزال .شــركة املدينــة املنــورة -جــدة,
الطبعة األوىل.
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(ْ )111عذذلمل وصذذوا الفقذذه عاذذد وه ذ السذذاة واِملعذذة :حممــد بــن حســهل اجلي ـزا  .دار ابــن
اجلوزي -الدمام ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
عمــان ,الطبعــة
(ْ )111قلصذذد الشذريعة اْلسذذالْْة :حممــد الطــاهر بــن عاشــور .دار النفــائسَّ -
الثانية1251 ,هـ.
( )111املقلصذذد العلْذذة للش ذريعة اْلسذذالْْة :د .يوســب حامــد العــا  .الــدار العامليــة للكتــاب
اإلسالمي -الردمل ,الطبعة الثانية1212 ,هـ.
( )112املوا قلً يف وصوا الشريعة :إبراهيم بن موسى الشاطيب .شر الشـيب عبـد هللا ذراز,
دار الكتب العلمية -بريوت.
( )111املوا قذلً يف وصذذوا الشذريعة :إبـراهيم بـن موســى الشـاطيب .حتقيــق مشـهور حســن آل
سلمان ,دار ابن عفان -اخل  ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
( )117املوسذذوعة الفقهْذذة :جمموعــة مــن البــاحثهل اش ـراف وزارة األوقــاف والشــنيون اإلســالمية
ابلكويت .مطابع دار الصفوة -مصر ,الطبعة األوىل1213 ,هـ.
خلْسل :املعلجم واملوسوعلً وَنوهل:
ْ
( )110وسذذلس البالغذذة :حممــود بــن عمــر الزخمشــري .حتقيــق عبــد الــرحيم حممــود ,دار املعرفــة –
بريوت ,الطبعة األوىل1215 ,هـ.
( )113اِلْع املفهرس ألطراف األيلديث الابوية :سليم بن عيـد ا ـالل .دار ابـن اجلـوزي-
الدمام ,الطبعة الثانية1217 ,هـ.
( )119الذ ذذدلْ املفهذ ذذرس أللفذ ذذلظ القذ ذذرآن الكذ ذذرمي :د .حس ــهل حمم ــد فهم ــي الش ــافعي .دار
السالم -القاهرة ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
( )117القذذلْوس احملذذْط :حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آابدي .منيسســة الرســالة -ســورد ,الطبعــة
الثالثة1213 ,هـ.
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كت ذ و سذذلئ و تذذلوى شذذْخ اْلسذذالِّ ابذذا تْمْذذة :أمحــد عبــد احللــيم بــن تيميــة .مجــع
وترتيــب عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم النرــدي ,مكتبــة ابــن تيميــة -الــردمل ,الطبعــة
الثانية.
لسلن العرب :حممد مكرم ابن منظور .دار صادر ودار بريوت -لبنان1388 ,هـ.
ُمتذذل الْذذحل  :حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد الــرزا الـرازي .املكتبــة العصـرية -بــريوت,
الطبعة الثالثة1218 ,هـ.
املْ ذذبل املاذ ذ  :أمح ــد ب ــن حمم ــد الفي ــومي املق ــر  .املكتب ــة العص ـرية -ب ــريوت ,الطبع ــة
الثانية1218 ,هـ.
ْعجم البلدان :دقوت بن عبد هللا احلموي .دار إحياء اللاث العريب -بـريوت ,الطبعـة
األوىل1399 ,هـ.
ْعجم ْقذليْس اللغذة :أمحـد بـن فـار بـن زكـرد الـرازي .دار الكتـب العلميـة -بـريوت,
الطبعة األوىل1251 ,هـ.
ْعجذذم املاذذلهَ اللفظْذذة :بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيــد .دار العاصــمة -الــردمل ,الطبعــة
الثالثة1217 ,هـ.
املعجم املوضوعَ رَيً القذرآن الكذرمي :صـبحي عبـد الـرتوف عصـر .دار الفضـيلة-
القاهرة1991 ,م.
املعجذذم الوسذذْط :مجاعــة مــن البــاحثهل .املكتبــة اإلســالمية -تركيــا ,أصــدرا جممــع الل ــة
العربية مبصر.
املفذذرداً يف غري ذ القذذرآن :احلســهل بــن حممــد املعــروف ابلراغــب األصــفها  .حتقيــق
وضب حممد هليل عيتا  .دار املعرفة -بريوت ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.

672

عظمة القرآن الكرمي

(ْ )111وسذذوعة نض ذرة الاعذذْم :جمموعــة مــن املختصــهل .دار الوســيلة -جــدة ,الطبعــة الثانيــة,
1219هـ.
( )111الاهليذذة يف غري ذ اَذذديث واألثذذر :أبــو الســعادات املبــارا بــن حممــد اجلــزري .حتقيــق
طاهر الزاوي وحممود الطناحي ,املكتبة العلمية -بريوت ,الطبعة بدون.
سلدسل :كت التل يخ والرتاجم والس ة والرجلا:
ْ
( )111يسذلِّ األعذالِّ :د .نـزار أاب ـة وحممــد ردمل املـا  .دار الفكـر -دمشـق ,الطبعـة الثانيــة,
1252هـ.
( )112اَلستْعلب يف ومسلء األصذحلب :ابـن عبـد الـ القـرطيب .دارا لكتـاب العـريب -بـريوت.
الطبعة بدون.
( )111اْلصذذلبة يف سْْذذْ الْذذحلبة :أمحــد بــن حرــر العســقال  .حتقيــق علــي حممــد البرــاوي,
دار اجليل -بريوت ,الطبعة األوىل1215 ,هـ.
( )117األعذذالِّ :هــري الــدين الزركلــي .دار العلــم للماليــهل -بــريوت ,الطبعــة اخلامســة عشــرة,
5115م.
( )110األنس ذذلب :عب ــد الك ــرمي ب ــن حمم ــد الس ــمعا  .دار الكت ــب العلمي ــة -ب ــريوت ,الطبع ــة
األوىل.
( )113البدايذ ذذة والاهليذ ذذة :إ اعيـ ــل بـ ــن كثـ ــري .دار الـ ــردن لل ـ ـلاث -القـ ــاهرة ,الطبعـ ــة األوىل,
1218هـ.
( )119البذذد الطذذللع ِبحلسذذا ْذذا بعذذد القذذرن السذذلبع :حممــد بــن علــي الشــوكا  .مكتبــة ابــن
تيمية -القاهرة.
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را يخ بغداد :أمحد بن علي اخلطيب الب دادي .دار الكتب العلمية -بريوت.
را يخ الاقلً :أمحد بن عبد هللا العرلـي .حتقيـق د .عبـد املعطـي قلعرـي ,دار الكتـب
العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
التل يخ الكبذ  :حممـد بـن إ اعيـل البخـاري .حتقيـق السـيد هشـام النـدوي ,طبعـة دائـرة
املعارف العثمانية -حيدر آابد ,ا ند.
تذذلكرة اَفذذلظ :حممــد بــن أمحــد الــذهيب .دار إحيــاء الـلاث العــريب عــن مطبوعــات دائــرة
املعارف العثمانية.
تقريذ ذ الته ذذلي  :أمح ــد ب ــن حر ــر العس ــقال  .حتقي ــق حمم ــد عوام ــة ,دار الرش ــيد-
دمشق ,الطبعة األوىل1216 ,هـ.
بن شرف النووي .إدارة املطبعة املنريية -بريوت.
ْألي األمسلء واللغلً:
ْأذذلي التهذذلي  :أمحــد بــن حرــر العســقال  .دار الفكــر -بــريوت ,الطبعــة األوىل,
1212هـ.
الاقذذلً :حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــال البســة .حتقيــق شــرف الــدين أمحــد ,دار
الفكر -بريوت ,الطبعة األوىل1392 ,هـ.
اِر والتعدي  :عبـد الـرمحن بـن أيب حـال الـرازي .دار إحيـاء الـلاث -بـريوت ,الطبعـة
األوىل1371 ,هـ.
يلْة األولْلء وطبقلً األصذفْلء :أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد هللا األصـبها  .دار الـردن,
الطبعة اخلامسة1217 ,هـ.
الد الكلْاة يف وعْلن امللئة الالْاة :أمحد بن حرر العسقال  .دار اجليل -بريوت.

676

عظمة القرآن الكرمي

()111

الذذرَيض الاضذذرة يف ْالَ ذ العشذذرة :حممــد بــن جريــر الط ـ ي .دار املعرفــة -بــريوت,
الطبعة األوىل.
س ذ وعذذالِّ الاذذبالء :حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الــذهيب .منيسســة الرســالة -بــريوت,
الطبعة الرابعة1216 ,هـ.
ش ذذل اً ال ذذله  :عب ــد احل ــي ب ــن العم ــاد احلنبل ــي .طبع ــة املكتب ــة التراري ــة الكـ ـ ل-
بريوت.
طبقذذلً الشذذل عْة الكذذرى :أبــو نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي .حتقيــق د .عبــد
الفتا احللو ,مطبعة عيسى البايب احلليب ,الطبعة األوىل1383 ,هـ.
الطبقلً الكرى (َلبا سعد) :حممد بن سعد .دار صادر -بريوت1381 ,هـ.
طبقذذلً املفس ذريا :حممــد بــن علــي الــداوودي .دار الكتــب العلميــة -بــريوت ,الطبعــة
األوىل1213 ,هـ.
الكلْ يف ضعفلء الرجلا :عبد هللا بن عدي اجلرجا  .حتقيق خمتار غـزاوي ,دار
الفكر -بريوت ,الطبعة الثالثة1219 ,هـ.
اللبلب يف ْألي األنسلب :عز الدين بن األريري اجلزري .مكتبة املتنيب -ب داد.
ْعجم امليلفَ :عمر رضا كحالة .منيسسة الرسالة -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
ْعر ة القراء الكبل علن الطبقلً واألعْل  :حممد بـن أمحـد الـذهيب .حتقيـق شـعيب
األرانتو وصا عبا  ,منيسسة الرسالة -بريوت ,الطبعة األوىل1212 ,هـ.
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( )171املوس ذذوعة املْس ذذرة يف تذ ذراجم وئم ذذة التفسذ ذ واْلَذ ذراء والاح ذذو واللغ ذذة :جمموع ــة م ــن
الباحثهل .جملة احلكمة -املدينة ,الطبعة األوىل1252 ,هـ.
(ْْْ )171ان اَلعتداا يف نقد الرجلا :حممـد بـن أمحـد الـذهيب .حتقيـق علـي حممـد البرـاوي,
دار إحياء الكتب العربية -بريوت ,الطبعة األوىل1385 ,هـ.
( )171و ْذذلً األعْذذلن وونبذذلء وباذذلء الْْذذلن :أمحــد بــن حممــد بــن هلكــان .حتقيــق د .إحســان
عبا  ,دار صادر -بريوت ,بدون اتريب.
سلبعل :كت ْتاوعة:
ْ
( )172يحتذذلف السذذلدة املتقذذَ بشذذر ييْذذلء عل ذوِّ الذذديا (للغ ذْا :):حممــد بــن عبــد الــرزا
الزبيدي .دار الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة األوىل.
( )171وسللْ الدعوة اْلسالْْة املعلصرة :د .محد بن انصر العمار .دار اشبيليا -الردمل,
الطبعة الثالثة1218 ,هـ.
( )177اْلس ذذالِّ يف العقذ ذ الع ذذلملَ :د .توفي ــق يوس ــب ال ـواعي .دار الوف ــاء للطباع ــة والنش ــر-
املنصورة ,مصر ,الطبعة األوىل1211 ,هـ.
( )170وشذ ذذتلً َتمعذ ذذلً يف اللغذ ذذة واألدب :عب ــا حمم ــود العق ــاد .دار املع ــارف -الطبع ــة
السادسة.
( )173اَتضلء العلم العم  :أمحد بن علي بن اثبـت املعـروف ب ـ (اخلطيـب الب ـدادي) .حتقيـق
حممد انصر الدين األلبا  ,املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة اخلامسة1212 ,هـ.
( )179را يذذخ العذذرب العذذلِّ :ســيديو ل.م ,.ترمجــة عــادل زعيــل ,دار إحيــاء الكتــب العربيــة –
القاهرة1928 ,م.
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تذذلكرة السذذلْع واملذذتكلم يف آداب العلذذم واملذذتعلم :حممــد بــن إبـراهيم ابــن مجاعــة .دار
الكتب العلمية -بريوت ,الطبعة بدون.
تلبذذْس يبلذذْس :أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن اجلــوزي .منيسســة علــوم القــرآن -دمشــق,
الطبعة األوىل1396 ,م.
جلو البالء :عبد هللا التل .املكتب اإلسالمي -بريوت ,الطبعة الثانية1978 ,م.
جالء األ هلِّ يف الْالة والسالِّ علن خ األَِّ :حممد ابن قيم اجلوزية .حتقيق حمي
الدين مستو ,دار ابن كثري -دمشق ,الطبعة األوىل1218 ,هـ.
اِذذواب الكذذليف ملذذا سذذأا ع ذا الذذدواء الشذذليف :حممــد ابــن قــيم اجلوزيــة ,حتقيــق ســعيد
حممد اللحام ،دا ييْلء العلوِّ -ب وً ،الطبعة األوَل1270 ،هذ.
يض ذذل ة الع ذذرب :غوس ــتاف لوب ــون .ترمج ــة ع ــادل زعي ــل ,دار إحي ــاء الكت ــب العربي ــة-
القاهرة ,الطبعة الثالثة1372 ,هـ.
د اسذذلً يسذذالْْة يف العالَذذلً اَلجتملعْذذة والدولْذذة :د .حممــد عبــد هللا دراز .دار
القلم -دمشق ,الطبعة الثانية1392 ,هـ.
الدعوة اْلسالْْة :د .أمحد أمحد غلوش .دار الكتاب العريب -القاهرة ,الطبعة بدون.
د ذذلع عذذا اْلسذذالِّ :لــورا فيشــيا فــاغلريي .ترمجــة منــري البعلبكــي ,دار العلــم للماليــهل-
بريوت ,الطبعة الثالثة1976 ,م.
جذذلا ونس ذذلء وسذذلموا :عرفــات كامــل العشــي .دار القلــم -الكويــت ,الطبعــة األوىل,
1983م.
وائع ْا وَواا الرسوا  :عبد الرمحن حبنكـة امليـدا  .دار القلـم -دمشـق ,الطبعـة
اخلامسة1215 ,هـ.
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ش ذذأن ال ذذدعلء :محــد ب ــن حممــد اخلطــايب .حتقيــق أمح ــد الــدقا  ,دار املــأمون -دمش ــق,
الطبعة األوىل1212 ,هـ.
الغلذذو يف الذذديا يف يْذذلة املسذذلمَ املعلصذذرة :عبــد الــرمحن بــن معــال اللو ــق .منيسســة
الرسالة -بريوت ,الطبعة الثانية1213 ,هـ.
الفوائذذد :حممــد ابــن قــيم اجلوزيــة .حتقيــق وختـريج بشــري حممــد عيــون ,مكتبــة دار البيــان-
دمشق ,الطبعة األوىل1217 ,هـ.
يف خطن حممد :نصري سهلب .دار الكتاب العريب -بريوت. 1971 ,
يف طريقَ يَل اْلسالِّ :أمحد نسيم سوسة .املطبعة السلفية -القاهرة1936 ,م.
َ ذذلدة الغ ذذرب يقول ذذون دْ ذذروا اْلس ذذالِّ وبْ ذذدو وهل ذذه :ج ــالل الع ــا  .الطبع ــة الثاني ــة,
1392هـ.
َللوا عا اْلسالِّ :د .عماد الدين هليل .الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -الردمل,
الطبعة األوىل1215 ,هـ.
َْة اْلنسلن :جورج حنا .دار العلم للماليهل -بريوت ,الطبعة اخلامسة1973 ,م.
َْ ذذة اَض ذذل ة :د .ول ديوران ــت ,ترمج ــة د .زكــي جني ــب حمم ــود ,نش ــر اإلدارة الثقافي ــة
جبامعة الدول العربية ,الطبعة الرابعة.
لغ ذذة الق ذذرآن ْكلنته ذذل واألخط ذذل ال ذذَ ْأ ذذددهل :د .إب ـراهيم ب ــن حمم ــد أب ــو عب ــاة .دار
الوطن -الردمل ,الطبعة األوىل1213 ,هـ.
حملسا اْلسالِّ :حممد بن عبـد الـرمحن البخـاري .دار الكتـاب العـريب -بـريوت ,الطبعـة
الثانية.
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(ْ )191دا ٍ السللكَ بذَ ْاذلزا يَيَ نعبذد ويَيَ نسذتعَ :حممـد ابـن قـيم اجلوزيـة .حتقيـق
حممد حامد الفقي ,دار الكتاب العريب -بريوت ,الطبعة الثانية1973 ,م.
(ْ )191علمل يف الطريق :سيد قطب .دار الشرو  -القاهرة ,الطبعة العاشرة1213 ,هـ.
(ْ )192فت ذذل دا الس ذذعلدة :حمم ــد اب ــن ق ــيم اجلوزي ــة .دار الكت ــب العلمي ــة -ب ــريوت ,الطبع ــة
األوىل1213 ,هـ.
اثْاْل :حبوث يف القرآن (َالً علمْة وْيسراً):
( )191وث ذر يفذذظ القذذرآن يف سذذا ْبكذذرة علذذن املفذذلهْم العقلْذذة لذذدى اْلنسذذلن :د .عــدانن
الشــطي .ثــث مقــدم إىل م ـنيمتر «القــرآن الكــرمي وأريــرا يف إســعاد البشـرية» املقــام جبامعــة
الكويت -كلية الشريعة 56-52( ,ذو القعدة 1212هـ).
( )197وثر مسلع القرآن الكرمي علذن األْذا الافسذَ :عنـدليب أمحـد عبـد هللا .جملـة جامعـة أم
القرل مبكة -العلوم اللبوية والنفسية واالجتماعية( ,العدد1218( ,)16 :هـ).
( )190وض ذذواء عل ذذن الق ذذرآن الك ذذرمي بالغت ذذه ويعج ذذلزه :د .عبــد الفت ــا حممــد س ــالمة .جمل ــة
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة – (عدد( ,)26 :ربيع ا هر 1211هـ).
( )193األهذذداف الرتبويذذة للقْذذص القذذرآر يف يْذذلة الاذذل  :وليــد أمحــد مســاعدة .جملــة
دراسات -اجلامعة األردنية (علوم الشريعة والقانون)( ,عدد( ,)1 :صفر 1255هـ).
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تْذذديق القذذرآن الكذذرمي للكت ذ السذذملوية وهْماتذذه علْهذذل :د .إب ـراهيم عبــد احلميــد
سالمة .جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة –(العدد( ,)26 :ربيع ا هر 1211هـ).
تْس القرآن بلسلن سْدَ حممد  :د .عبدو علي احلاج احلريـري .جملـة األمحـدي-
دار البحـ ــوث للدراسـ ــات اإلسـ ــالمية وإحيـ ــاء ال ـ ـلاث بـ ــديب( ,عـ ــدد( ,)12 :رمضـ ــان
1252هـ).
الدعوة يَل هللا تعلَل ِبلقرآن الكذرمي :د .هالـد بـن عبـد الـرمحن القريشـي .جملـة جامعـة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية( -عدد( ,)31 :رجب 1251هـ).
ذل الكتلب َل ي ْه :حممود عبـد الوهـاب فايـد .جملـة اجلامعـة اإلسـالمية ابملدينـة
– (عدد ,)11 :حمرم (1391هـ).
شذذغف الرسذذوا ووصذذحلبه حبفذذظ القذذرآن وسذذلس تذذواتره :د .حســن ضــياء الــدين عــل.
جملـ ــة كليـ ــة الش ـ ـريعة والدراسـ ــات اإلسـ ــالمية -جامعـ ــة أم الق ـ ـرل مبكـ ــة( ,العـ ــدد,)6 :
(1213 -1215هـ).
شكوى الال الكرمي ْا هجر القذرآن العظذْم :عبـد احلميـد بـن ابديـس .جملـة البيـان-
املنتدل اإلسالمي( ,عدد( ,)13 :ذو احلرة 1218هـ).
علملْ ذذة الق ذذرآن :د .حمم ــد هلي ــل جير ــو .جمل ــة البي ــان -املنت ــدل اإلس ــالمي( ,ع ــدد:
( ,)122رجب 1251هـ).
العاليذة بتعلذذْم القذذرآن الكذذرمي ويكذراِّ وهلذذه :د .بــدر بــن انصــر البــدر .جملــة جامعــة أم
القرل لعلوم الشريعة والل ة العربية – (عدد( ,)52 :شوال 1253هـ).
عالية هللا وعالية سوله ِبلقرآن الكذرمي :أ .د .أبـو سـريع حممـد .ثـث مقـدم إىل مـنيمتر
«القرآن الكرمي وأريرا يف إسـعاد البشـرية» املقـام جبامعـة الكويـت -كليـة الشـريعة-52( ,
 56ذو القعدة 1212هـ).
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()173

القرآن الكرمي بَ الد اسة والتطبْذق :حممـد الـراوي .جملـة اجلامعـة اإلسـالمية ابملدينـة-
(عدد( ,)21 -21 :ربيع ا هر -رمضان 1211هـ).
القْ ذذة القرآنْ ذذة ودو ه ذذل يف الرتبْ ذذة :أمح ــد أمح ــد غل ــوش .جمل ــة كلي ــة اللبي ــة -جامع ــة
الردمل( ,العدد( ,)1 :السنة1397 :هـ).
ْبلي ذذث يف الق ذذرآن الك ذذرمي :د .حمم ــد تق ــي ال ــدين ا ــالل .جمل ــة البح ــوث اإلس ــالمية
ابلردمل( -عدد( ,)9 :مجادل األوىل 1212هـ).
حملس ذذا وْقلص ذذد اْلس ذذالِّ :د .حمم ــد أب ــو الف ــتح البي ــانو  .جمل ــة الش ـريعة والدراس ــات
اإلسالمية -جامعة الكويت( ,عدد( ,)23 :رمضان 1251هـ).
ْذذع كتذذلب هللا :أمحــد عبــد الــرحيم الســايح .جملــة اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة( -عــدد:
( ,)21ربيع األول 1398هـ).
ْذذا ْ ذْاَي التشذ ذريع اْلسذذالَْ :حممــد الســحيبا  .جملــة اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة-
(عدد( ,)61 :حمرم 1212هـ).
ْ ذذا ْش ذذلهد اْلعج ذذلز الافس ذذَ يف الق ذذرآن الك ذذرمي :د .عل ــي الب ــدري .جمل ــة اجلامع ــة
اإلسالمية( -عدد .)22

()179
()117
()111
()111
()111
()112
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